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ABSTRAK

Rahmat Hidayat. 2019. Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Petugas Penilai
Usaha Perkebunan di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Skripsi, Jurusan Manajemen,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Winaya Mukti Bandung.
Pelatihan dan pengembangan adalah semua upaya yang dilakukan untuk
meningkatkan kinerja karyawan melalui peningkatan kemampuan dan
pengetahuannya. Sama halnya dengan para petugas penilai usaha perkebunan,
setelah dilakukan pelatihan tetapi masih ada kinerja petugas yang belum optimal.
Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti lebih lanjut permasalahan
ini.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelatihan petugas
penilai usaha perkebunan di wilayah provinsi Jawa Barat. Untuk mengetahui
bagaimana kinerja petugas penilai usaha perkebunan di wilayah provinsi Jawa
Barat. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pelatihan terhadap kinerja petugas
penilai usaha perkebunan di wilayah provinsi Jawa Barat.
Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode survei dengan
pendekatan metode deskriptif dan verifikatif. Data yang digunakan adalah data
studi kepustakaan. Populasi pada penelitian ini ada 34, dengan teknik simple
random sampling dan karena populasi terbatas memungkinkan dijadikan
keseluruhan responden sejumlah 34 orang. Dalam mengukur besarnya pengaruh
digunakan analisis statistik regresi linier sederhana dan koefisien determinasi.
Untuk memudahkan analisis data digunakan software application system SPSS
24.0 Windows.
Berdasarkan hasil analisis bahwa pada variabel independent Pelatihan didapat
nilai secara keseluruhan sebesar 1570, termasuk kedalam kategori sangat baik.
Dan variabel dependen Kinerja didapat nilai keseluruhan sebesar 1356, termasuk
kedalam kategori sangat baik. Pelatihan memberikan pengaruh besar sebesar
40,70% terhadap Kinerja Petugas Penilai Usaha Perkebunan di Wilayah Provinsi
Jawa Barat.
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ABSTRACT

Rahmat Hidayat. 2019. The Influence Training of Plantation Business Appraisal
Officer Performance at The Region West Java Province. Final Script,
Management Major, Economy and Business Faculty, Winaya Mukti University of
Bandung.
Training and Development are all effort made to improve employee
performance through increased capacity and knowledge. The same as the
appraisers of the plantation business, but after training there are still officers who
are not show optimal performance. This is the background of the writer to further
research this issue.
The purpose of this study is to find outhow the training of appraisers of
plantation business in the province of West Java. To find out how the performance
of the plantation business appraisal officer in the province of West Java. To find
out the influence of the effect of training plantation business appraisers
performance in the West Java province.
The method used in this study is a survey method with a descriptive and
verification method approach. The data used is literature study data. The
population in this study was 34, with a ramdom sampling technique and because
of the population is limited so it posibble to all respondence by 34. In measuring
the magnitude of influence used statistical analysis of simple linear regression and
testing, and the coefficient of determination. To facilitate data analysis, SPSS 22.0
Windows application system software is used.
Based on the results of the analysis that the independent Training obtained an
overall value of 1570, including in the very good category. And the dependent
variable Performance obtained an overall value of 1356, included in thw very
good category. Training have a major influence of 40,70% on theplantation
business
appraisers
performance
in
the
West
Java
province.
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BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Penelitian
Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan potensi sumber daya alam

yang sangat luar biasa beragam, salahsatunya yaitu lahan perkebunan. Lahan
perkebunan di Indonesia tidak hanya dikuasai oleh masyarakat tetapi juga oleh
perusahaan perkebunan besar baik perusahaan besar Negara atau swasta.
Perusahaan Perkebunan Besar mempunyai peranan yang penting terutama
sebagai sumber pendapatannegara, sumber teknologi dan manajemen, penyerapan
tenagakerja, pemicu pengembangan wilayah, mitra usaha perkebunan rakyat dan
menjaga

kelestarian

fungsi

lingkungan

hidup.

Dalam

upaya

menjaga

kesinambungannya, maka perludilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
unit usaha perkebunan.
Kementrian Pertanian Republik Indonesia melaui Direktorat Jenderal
Perkebunan sebagai kepanjangan tangan Pemerintah mempunyai salah satu tugas
yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit usaha perkebunan.
Penilaian Usaha Perkebunan merupakan salah satu cara dalam melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan besar.
Sebagai salah satu bagian dari organisasi Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa
Barat, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dan Dinas yang membidangi
Perkebunan di Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat mempunyai tugas
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementrian Pertanian Direktorat Jendral
Perkebunan di wilayah Provinsi Jawa Barat dan menyelenggarakan fungsi-fungsi
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sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya
adalah melaksanakan Penilaian Usaha Perkebunan.
Dalam melaksanakan Penilaian Usaha Perkebunan Bupati/walikota dan
Gubernur dibantu oleh petugas Penilai Usaha Perkebunan dan tim penilai melaui
SK yang dikeluarkan oleh masing-masing Kepala Daerah. Penunjukkan pegawai
untuk menjadi petugas penilai usaha perkebunan ini tentunya dengan melihat
potensi sumber daya manusia yang dimiliki disetiap daerah baik dinas Kabupaten
dan Provinsi yang membidangi perkebunan.
Peranan Sumber Daya Manusia sangat penting dalam tujuan pembangunan
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara pasal 11 mengenai Tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara
yaitu bertugas untuk melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
memberikan pelayanan yang profesional, berkualitas dan mempererat persatuan
dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mengingat pentingnya Sumber Daya Manusia di dalam organisasi apalagi
dalam pelaksanaan Penilaian Usaha Perkebunan, maka pengelolaan sumber daya
ini juga merupakan bagian yang sangat penting dari pekerjaan manajemen. Salah
satu aspek pokok dari pekerjaan menajemen yang berkaitan dengan Sumber Daya
Manusia adalah aspek yang berkaitan dengan kinerja pegawai. Kinerja pegawai
yang sesuai dengan kriteria organisasi/instansi tersebut untuk meningkatkan
tujuan dan menyelesaikan tugas

untuk menacapai tujuan

organisasi yang

diharapkan. Kinerja karyawan (prestasi kerja)adalah hasil kerja secara kualitas
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dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan
tugasnya

sesuai

dengan

tanggung

jawab

yang

diberikan

kepadanya(Mangkunegara, 2009:9).
Kinerja pegawai merupakan suatu gambaran sistematis dari individu atau
pegawai suatu kelompok mengenai prestasinya dalam melakukan pekerjaan pada
waktu tertentu dan potensinya untuk pengembangan karir. Kinerja tidak hanya
berhubungan dengan individu pegawai, melainkan lebih dari itu bahwa kinerja
mencerminkan proses dari totalitas keinginan pegawai untuk maju, keinginan
kelompok untuk bisa bekerja sama dan berprestasi untuk mencapai hasil kerja
maksimal serta membawa organisasi kearah yang lebih baik. Begitupun dalam
pelaksanaan Penilaian Usaha Perkebunan yang sangat mengharapkan kinerja yang
maksimal dari para petugas penilai usaha perkebunan.
Berdasarkan data Hasil Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2018 yang
didapatkan dari data rekapan hasil penilaian usaha perkebunan tingkat kabupaten
di

Dinas

Perkebunan

Provinsi

Jawa

Barat.Berikut

formatpenyampaian

laporanPenilaian Usaha Pekebunan dari 3 Kabupaten, terlihat pada
Gambar 1.1, Gambar .1.2, Gambar 1.3:
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Gambar 1.1Hasil Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2018 Kabupaten Bogor

Sumber: data rekapan Seksi Bina Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Gambar .1.2.Hasil Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2018 Kabupaten Garut

Sumber: data rekapan Seksi Bina Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
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Gambar 1.3Hasil Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2018 Kabupaten Purwakarta

Sumber:Data rekapan Seksi Bina Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan gambar 1.1, 1.2 dan 1.3di atasmaka peneliti perlu meninjau lebih
lanjut bagaimana kinerja petugas penilai usaha perkebunan di wilayah provinsi
Jawa Barat.Format dan metode penilaian usaha perkebunan dari tiap petugas yang
mewakili masing-masing kabupaten ada perbedaan yang signifikan menunjukan
bahwa kinerja petugas penilai belum optimal seperti yang diharapkan.Selain itu
pada format laporan hasil penilaian dari kabupaten purwakarta penentuan nilai
bukan dari nilai sub sistem terendah tapi dibagi rata, tentu ini tidak sesuai dengan
prosuder penentuan nilai hasi penilaian usaha perkebuan yang telah ditetapkan
sesuai peraturan, sementara untuk kabupaten garut dan kabupaten bogor tidak
dicantumkan nilai secara jelas hanya mencatumkan kategori nilai saja. Ini
mengindikasikan secara jelas bahwa kinerja petugas penilai usaha perkebunan
belum optimal.
Adapun permasalahan diatas mengenai kinerja yang belum optimal dari
beberapa petugas penilai usaha perkebunan disebabkan hal-hal sebagai berikut:
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1. Kinerja petugas belum optimal Karena kurangnya perencaanaa dalam
melaksanakan tugas penilaian usaha perkebunan sehingga petugas penilai
usaha perkebunan ada keterlambatan dalam penyerahan hasil penilaian
usaha perkebunan
2. Kinerja Petugas penilai usaha perkebunan belum maksimal karena kurang
konsentrasi sehingga masih terdapat kesalahan dalam menilai

hasil

penilaian usaha perkebunan yang bisa merugikan pihak perusahaan
perkebunan
3. Kinerja petugas belum optimal karena kompetensi petugas yang masih
belum menguasai secara utuh tentang prosedur penilaian usaha
perkebunan, karena pelatihan hanya dilakukan satu kali saja.
4. Kinerja petugas belum optimal karena kurang melakukan komunikasi dan
koordinasi dengan koordinator penilai usaha perkebunan dengan adanya
format laporan hasil penilaian yang tidak sesuai standard yang telah
ditentukan
Dari permasalahan yang diuraikan diatas, seharusnya petugas penilai bisa
menunjukkan kinerja yang optimal karena sudah melakukan pelatihan penilai
usaha perkebunan dan sudah mendapatkan sertifikat penilai usaha perkebunan.
Karena pelatihan yang diberikan difasilitasi oleh instansi terkait dengan fasilitas
yang terbaik dari lembaga pelatihan yang mengadakan pelatihan penilai usaha
perkebunan. Namun teryata hal tersebut tidak menjadikan petugas penilai usaha
perkebunan untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik. Dari kenyataan tersebut
perlu adanya pengulangan atau refreshment pelatihanmengenai materi, prosedur
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serta mekanisme penilaian usaha perkebunan sesuai standar baku yang telah
ditetapkan.
Selain faktor pelatihan, faktor lain yang bisamenyebabkan belum optimalnya
kinerja petugas penilai diantaranya lingkungan kerja,sharing konwledge
kompensasi, motivasi, pendidikan, kompetensi, dan tanggung jawab yang besar
dalam melakukan Penilaian Perkebunan ini mulai dari tahap awal pencacahan
sampai dengan keputusan pemberian nilai pada Perusahaan Perkebunan Besar
yang dilakukan Penilaian. Padahal setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan
pegawai mampu melaksanakan tugasnya dan menunjukkan kinerja yang optimal
dalam kegiatan Penilaian Usaha Perkebunan.
Jika dilihat dari perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia disebutkan
bahwa aspek yang tidak kalah pentingnya dari aspek yang lain dalam peningkatan
kinerja adalah aspek pengembangan, termasuk salah satunya adalah program
pelatihan. Pelatihan bagi pegawai merupakan sebuah proses mengajarkan
pengetahuan dan keahlian tertentu, sehingga dengan pelatihan tersebut diharapkan
akan dapat meningkatkan kemampuan pegawai dalam mengemban tugas yang
telah diberikan agar semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung
jawabnya yang telah digariskan oleh organisasi.Pelatihan adalah Suatu proses
pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan
terorganisir dimana pegawai non manajerial mempelajari pengetahuan dan
keterampilan teknis dalam tujuan terbatas (Mangkunegara, 2013:46)
Pelatihan Penilai Usaha Perkebunan pada umumnya sama dengan pelatihan
lainnya dimana pelatihan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan
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kemampuan pegawai dalam mengemban tugas yang telah diberikan agar pegawai
semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawab yang telah
digariskan oleh organisasi. Artinya, program pelatihan pegawai merupakan
sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu agar pegawai
semakin terampil dan mampu serta memiliki sikap yang semakin baik sesuai
dengan yang diharapkan. Melalui pelatihan, pegawai terbantu dalam mengerjakan
pekerjaan yang ada dan dapat meningkatkan karir karyawan serta membantu
mengembangkan tanggung jawabnya. Terkhusus untuk pelatihan Penilai Usaha
Perkebunan ini yang dalam prkateknya nanti akan diaplikasikan untuk satu
kegiatan yaitu Penilaian Usaha Perkebunan yang dilaksanakan setiap 3 tahun
sekali.
Pelatihan dan pengembangan adalah semua upaya yang dilakukan untuk
meningkatkan

kinerja

karyawan

melalui

peningkatan

kemampuan

dan

pengetahuannya dengan mengikuti pelatihan atau pembelajaran (Widodo,
2015:79). Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pelatihan diharapakan
dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memberikan hasil
yang terbaik dalam pelaksanaan tugas yang telah diberikan. Melalui pelatihan ini
juga diharapkan petugas penilai usaha perkebunan dalam melaksanakan tugas
dengan penuh tanggung jawab dan performa yang terbaik yang dihasilkan.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian mengenai “Pengaruh Pelatihanterhadap Kinerja Petugas Penilai
Usaha Perkebunan di Wilayah Provinsi Jawa Barat”.
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1.2.Identifikasi dan Rumusan Masalah
1.2.1. Identifikasi Masalah
Dalam kegiatan Penilaian Usaha Perkebunan para perusahaan perkebunan
yang dilakukan penilaian dan diberikan nilai oleh Petugas penilai usaha
perkebunan mendapatkan nilai usaha perkebunan sesuai dengan standard dan
prosedur yang telah ditetapkan. Tentunya

ditunjukkan dengan kinerja yang

maksimal dari para petugas penilai usaha perkebunan dari hasil pelatihan yang
telah dilakukan di lembaga pelatihan yang terbaik
Identifikasi masalah ini dari penelitian ini adalah evaluasi yang akan
dilakukan oleh koordinator provinsi dan dirjen perkebunan terhadap para petugas
penilai usaha perkebunan.Sehingga para petugas dalam mengikuti pelatihan
dilakukan dengan serius dan rasa tanggung jawab. Karena pelatihan dapat
berpengaruh pada kinerja petugas penilai usaha perkebunan
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan penelitian
yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasikan permasalahannya sebagai berikut:
1. Kinerja petugas belum optimal Karena kurangnya perencaanaa dalam
melaksanakan tugas penilaian usaha perkebunan sehingga petugas penilai
usaha perkebunan ada keterlambatan dalam penyerahan hasil penilaian usaha
perkebunan
2. Kinerja Petugas penilai usaha perkebunan belum maksimal karena kurang
konsentrasi sehingga masih terdapat kesalahan dalam menilai hasil penilaian
usaha perkebunan yang bisa merugikan pihak perusahaan perkebunan
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3. Kinerja petugas belum optimal karena kompetensi petugas yang masih belum
menguasai secara utuh tentang prosedur penilaian usaha perkebunan, karena
pelatihan hanya dilakukan satu kali saja.
4. Kinerja petugas belum optimal karena kurang melakukan komunikasi dan
koordinasi dengan

koordinator penilai usaha perkebunan dengan adanya

format laporan hasil penilaian yang tidak sesuai standard yang telah
ditentukan
1.2.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Bagaimana Pelatihan Petugas penilai Usaha Perkebunan di wilayah
Provinsi Jawa Barat ?

2.

Bagaimana Kinerja Petugas Penilai Usaha Perkebunan di wilayah
Provinsi Jawa Barat ?

3.

Seberapa besar pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Petugas Penilai
Usaha Perkebunan di wilayah Provinsi Jawa Barat ?

1.3

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin

dicapai diantarnaya
1.

Untuk

mengetahui

bagaimana

pelatihan

Petugas penilai

Usaha

Perkebunan di wilayah Provinsi Jawa Barat
2.

Untuk mengetahui bagaimana Kinerja Petugas Penilai Usaha Perkebunan
di wilayah Provinsi Jawa Barat
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3.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Petugas
Penilai Usaha Perkebunan di wilayah Provinsi Jawa Barat

1.4.

Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian terdiri dari kegunaan teoritis yang berdasarkan

kontekstual dan konseptual dan kegunaan praktis untuk perbaikan bagi lembaga
atau instansi yang bersangkutan.
1.

Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

mengembangkan teori dan konsep dalam disiplin ilmu Manajemen khususnya
berkaitan dengan ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia.
a.

Bagi Penulis
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan

penulis mengenai Manajemen Sumber Daya Manusia khususnya mengenai
Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai, yang telah didapat penulis pada
masa perkuliahan, sehingga penulis dapat membandingkan teori-teori tersebut
dengan penerapan yang sebenarnya di lingkungan nyata.
b.

Bagi Instansi
Dengan adanya penelitian ini penulis diharapkan dapat menjadi sumbangan

dan bahan masukan yang bermanfaat bagi intansi dalam
menam bah porsi pelatihan di masa yang akan datang

memperbaiki atau
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c.

Bagi Peneliti Selanjutya
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada peneliti

selanjutnya dan sebagai perkembangan ilmu pengetahuan tentang pengaruh
pelatihan terhadap kinerja pegawai untuk mengkajinya lebih lanjut.
d.

Bagi Universitas Winaya Mukti
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi

penelitian selanjutnya dan sebagai perkembangan ilmu pengetahuan tentang
pengaruh pelatihan terhadap kinerja pegawai.

2.

Kegunaan Praktis
Kegunaan praktis dilakukannya penelitian ini adalah sebagai bahan umpan

balik tentang apa dan bagaimana Pelatihan dapat mempengaruhi Kinerja Petugas
Penilai Usaha Perkebunan di Wilayah Provinsi Jawa Barat
a.

Bagi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis

sekaligus bahan pengalaman yang nantinya bisa diaplikasikan antara teori yang
dipelajari dengan prakteknya pada saat melakukan penelitian mengenai Pengaruh
Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai
b.

Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi kepada peneliti

selanjutnya dan sebagai bahan pertimbangan bahan dalam menyusun karya
ilimiah dengan tema yang serupa
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c.

Bagi Instansi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada intansi

dalam mengambil kebijakan untuk porsi pelatihan agar mencapai kinerja petugas
yang diharapkan.
d.

Bagi Peneliti Selanjutnya
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta bahan

pengembangan bagi pihak yang akan datang untuk dapat mengkajinya lebih lanjut
khususnya

mengenai

Pengaruh

Pelatihan

Terhadap

Kinerja

Pegawai.

BAB IIKAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1.

Kajian Pustaka

2.1.1

Pengertian dan Fungsi Manajemen

2.1.1.1 Pengertian Manajemen
Manajemen merupakan suatu ilmu dari seni untuk menetapkan fungsi-fugsi
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pada kegiatankegiatan dari sekelompok manusia yang dilengkapi dengan sumber ekonomi
(faktor produksi) untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.
Menurut Sadili (2010:15)
manajemen adalah bekerja dengan orang orang untuk mencapau tujuan
organisasidengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (planning),
pengorganisasian (organizing), penyusunan personalia atau kepegawaian
(staffing), pengarahan dan kepemimpinan (leading), dan pengawasan
(controlling).
G.R. Terry dalam Hasibuan (2012:2-3) menyatakan bahwa:
“Management is district process consisiting of planning, organizing, actuating,
and controlling performed to determine and acoomplish stated objectives by
the use of human being and athers resources.
Artinya Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakantindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang
dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah
ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber
lainnya.
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan ilmu
dan seni mengatur segala sesuatu (sumber daya) dengan melaksanakan fungsifungsi manajemen yaitu perencanaan, penyusunan, pengarahan dan pengawasan
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sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan/instansi guna mencapai
tujuan secara
efektif dan efisien.

2.1.1.2 Fungsi Manajemen
Fungsi-fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar-dasar yang selalu ada
dan melekat didalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer
dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Pandangan mengenai
fungsi-fungsi manajemen oleh beberapa ahli.
Henri

Fayol

membagi

fungsi

manajemen

menjadi

lima,

namun

menurutRobbins dan Coulter (2012:9), fungsi manajemen dapat diringkas menjadi
menjadi empat, yaitu:
1.

2.

3.

4.

Planning (Perencanaan)
Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang melibatkan
prosespengaturan tujuan, menetapkan strategi yang dipakai untuk
mencapai tujuan tersebut dan mengembangkan rencana-rencana untuk
mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang akan
dilakukan.
Organizing (Pengorganisasian)
Pengorganisasian adalah fungsi manajemen yang melibatkanpengaturan
dan penataan pekerjaan tentang apa yang dilakukan dan siapa yang
melakukan perkerjaan tersebut untuk mencapai tujuan organisasi.
Leading (Kepemimpinan)
Kepemimpinan adalah fungsi manajemen yang melibatkanpekerjaan yang
dilakukan dengan dan melalui orang lain termasuk motivasi, pengarahan
dan kegiatan lainnya dalam rangka untuk menangani orang-orang dalam
mencapai tujuan organisasi.
Controlling (Pengendalian)
Pengarahan adalah fungsi manajemen yang mencakup pengawasan,
perbandingan dan mengkoreksi performa kerja untuk memastikan
semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan
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Sedangkan menurut Dessler (2010:02). Fungsi –fungsi manajemen adalah
segenap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kegiatan yang telah
ditetapkan dengan cara yang diatur sedemikian rupa dan sistematis sehingga
tujuan dapat tercapai secara tertib, efektif dan efisien. Menurut Dessler dalam
bukunya Manajemen personalia, bahwa fungsi manajemen ada 5, yaitu:
1.

2.

3.

4.

5.

2.1.2

Perencanaan
perencanaan merupakan dasar fundamental manajemen yang terlebih
dahulu dibuat dan direncanakan untuk masa yang akan datang, agar resiko
yang ditanggung tidak terlalu besar.
Pengorganisasian,
Pengorganisasian merupakan suatu proses penentuan, pengelompokan, dan
pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai
tujuan bersama.
Penstafan
Perstafan merupakan salah satu proses memutuskan tipe atau jenis orang
yang akan dipekerjakan, merekrut calon karyawan, mengevaluasi kinerja,
menyuluh karyawan, melatih dan mengembangkan karyawan.
Pemimpinan
Pemimpinan merupakan proses cara membuat orang lain menyelesaikan
pekerjaan, mempertahankan semangat kerja dan memotivasi bawahan.
Pengendalian
Pengendalian merupakan proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh
kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan dapat berjalan
sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengertian dan Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

2.1.2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen
yang mengfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan sumber daya manusia
dalam kegiatan suatu organisasi. Manusia sebagai penggerak yang vital dalam
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suatu organisasi haruslah dikelola secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi
lebih mudah tercapai.
Hasibuan (2013:10),mendefinisikan manajemen sumber daya manusia
sebagai berikut:
“Manajemen sumber daya manusia dalah ilmu dan seni yang mengatur
hubungan dan pernaan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu
terwujudnya tujuan perusahaan , karyawan dan masyarakat”

Sutrisno (2013:7),mengartikan sumber daya manusia sebagai berikut :
“Manajemen sumber daya manusia sebagai suatu perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas pengadaan,
pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan
hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan
secara terpadu”
Wilson Bangun (2012:6), memberi pengertian sumber daya manusia sebagai
berikut :
”suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, penggerkan dan
pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi,
pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja untuk mencapai
tujuan organisasi.
Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat diartikan bahwa manajemen
sumber daya manusia adalah ilmu dan seni untuk memperoleh, mengembangkan,
memelihara, mengelola, mengatur dan memanfaatkan pegawai sehingga dapat
berfungsi produktif untuk dilepaskan kembali kepada masyarakat agar tercapainya
berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat secara efektif dan efisien.
2.1.2.2 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia
Menurut Hasibuan (2013:21) fungsi manajemen sumber daya manusia
meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan,
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pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisplinan dan
pemberhentian.
1. Fungsi Manajerial
a. Perencanaan
Perencanaan (human resources planning) adalah merencanakan tenaga
kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan organisasi
dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan dengan
menetapkan program kepegawaian. Program kepegawaian meliputi
pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan,
kompensasi, pengitegrasian, pemeliharaan, desiplinan dan pemberhentian
pegawai. Program kepegawaian yang baik akan membantu tercapainya
tujuan organisasi, pegawai dan masyarakat.
b. Pengorganisasian
Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua pegawai
dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi
wewenang, integrase dan koordinasi dalam bagan organisasi (organization
chart). Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan
organisasi yang baik akan membantu tujuan secara efektif.
c. Pengarahan
Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua pegawai agar
mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu
tercapainya tujuan organisasi, pegawai dan masyarakat. Pengarahan
dilakukan pimpinan dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan
semua tugasnya dengan baik.
d. Pengendalian
Pengendalian (controlling) adalah kegiatan mengendalikan semua pegawai
agar menaati peraturan-peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan
rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan
tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian pegawai
meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku kerjasama, pelaksanaan
pekerjaan dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan.
2. Fungsi Operasional
a. Pengadaan
Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan,
orientasi, dan induksi untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan
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b.

c.

d.

e.

f.

g.

kebutuhan organisasi. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya
tujuan.
Pengembangan
Pengembangan (development) adalah proses peningkatan keterampilan
teknis, teoritis, konseptual dan moral pegawai melalui pendidikan dan
pelatihan. Pendidikan dan pelatihan diberikan harus sesuai dengan
kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan.
Kompensasi
Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa secara langsung
(direct) dan tidak langsung (undirect), uang atau barang kepada pegawai
sebagai balas jasa yang diberikan kepada organisasi. Prinsip kompensasi
adalah adil dan layak. Adil diartikan sesuai dengan prestasi kerjanya, layak
diartikan dapat memenuhi kebutuhan primernya serta berpedoan pada bata
upah minimum pemerintah dan bedasarkan internal dan eksternal dalam
konsistensi.
Pengintegrasian
Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan
kepentingan organisasi dan kebutuhan pegawai, agar tercipta kerja sama
yang sesuai dan saling menguntungkan. Organisasi memperoleh laba,
pegawai dapat memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaannya.
Pengintegrasian merupakan hal yang penting dan sulit dalam manajemen
sumber daya manusia, karena mempersatukan dua kepentingan yang
bertolak belakang.
Pemeliharaan
Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara atau
meningkatkan kondisi fisik, mental dan loyalitas pegawai, agar mereka
tetap mau bekerja sama sampai pension. Pemeliharaan yang baik
dilakukan dengan program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan
sebagian besar pegawai serta berpedoman kepada internal dan eksternal
konsistensi.
Kedisiplinan
Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang
terpenting dan terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit
terwujud tujuan yang maksumal. Kedisiplinan adalah keinginan dan
kesadaran untuk menaati peraturan-peraturan organsasi dan norma-norma
sosial.
Pemberhentian
Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungan kerja seseorang
dari suatu organisasi. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan
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pegawai, keinginan organisasi, kontrak kerja berakhir, pension dan sebabsebab lainnya. Pelepasan ini diatur oleh undang-undang No. 12
Tahun 1964.

2.1.3

Pelatihan

2.1.3.1 Pengertian Pelatihan
Pelatihan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 9 mengungkapkan bahwa pelatihan kerja adalah
keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta
mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja
pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan
kualifikasi jabatan dan pekerjaan.
Menurut Rivai dan Sagala (2011:212),
“pelatihan adalah proses secarasistematis mengubah tingkah laku pegawai
untuk mencapai tujuan organisasi.Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan
kemampuan pegawai untukmelaksanakan pekerjaan saat ini”
Menurut Mangkunegara (2013:46),
“Pelatihan adalah Suatu proses pendidikan jangka pendek yang
mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir dimana pegawai non
manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan
terbatas”
Menurut Simamora yang dikutip oleh Sinambela (2012:209) dalam buku
Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan Implikasi mengungkapkan pengertian
pelatihan sebagai berikut :
“Pelatihan adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan
keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap
seseorang”.
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Menurut Widodo (2015:82),
“pelatihan merupakan serangkaian aktivitas individu dalam meningkatkan
keahlian dan pengetahuan secara sistematis sehingga mampu memiliki kinerja
yang profesional di bidangnya. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang
memungkinkan pegawai melaksanakan pekerjaan yang sekarang sesuai dengan
standard”.
Dari

beberapa

pengertian

diatas,

pelatihan

adalah

sebuah

proses

untukmeningkatkan kompetensi karyawan dan dapat melatih kemampuan,
keterampilan, keahilan dan pengetahuan karyawan guna melaksanakan pekerjaan
secara efektifvitas dan efisien untuk mencapai tujuan di suatu organisasi.

2.1.3.2 Jenis Pelatihan
Setiap

pendidikan

dan

pelatihan

yang

akan

diadakan

harus

selalumemperhatikan sejauh mana pola pendidikan dan pelatihan yang
diselenggarkan dapat menjamin proses belajar yang efektif. Menurut Widodo
(2015:86), jenis-jenis pelatihan yang biasa dilakukan dalam organisasi antara lain:
1.
2.
3.
4.
5.

Pelatihan dalam kerja (on the job training)
Magang (apprenticeship)
Pelatihan di luar kerja (of-the-job training)
Pelatihan di tempat mirip sesungguhnya (vestibule training)
Simulasi kerja (job simulation)
Menurut Sastrohadiwiryo (2011:201) jenis pelatihan dapat dibedakanmenjadi

dua jenis yaitu:
1. Pelatihan Prajabatan (Preservice Training)
Pelatihan prajabatan merupakan pelatihan yang diberikan khususkepada para
tenaga kerja baru, setelah mereka mengalami proses sebelummnya, baik seleksi
maupun penempatan yang dilaksanakan untuk itu.Pelatihan prajabatan, dibedakan
lagi menjadi dua:
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a. Pelatihan Prajabatan yang Bersifat Umum
Yaitu pelatihan yang harus diikuti tenaga kerja baru mengenai hal-hal
umum yang menyangkut seluruh lingkungan pekerjaan,termasuk segala
peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam perusahaan,sifatnya tertulis
maupun tidak tertulis.
b. Pelatihan Prajabat yang Bersifat Khusus
Yaitu pelatihan prajabatan yang dilaksakan para tenaga kerja tertenu untuk
melaksanakan tugas dan pekerjaan memerlukan pengetahuan dan
keterampilan secara khusus. Jadi, pelatihan ini ruang lingkupnya terbatas
pada kegiatan yang bersifat teknis dan terbatas pada satu lingkungan
pekerjaan saja.
2.

Pelatihan dalam Jabatan (In Service Training)
Pelatihan dalam Jabatan adalah suatu pelatihan tenaga kerja yang

dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kuallitas, keahlian,kemampuan,dan
keterampilan para tenaga kerja yang bekerja dalam perusahaan.Pelatihan dalam
jabatan ini dapat dibedakanmenjadi dua jenis,yaitu:
a. Pelatihan dalam Jabatan yang Bersifat Umum
Yaitu pelatihan dalam jabatan yang diselenggarakan untuk para tenaga
kerja, baik tingkat manajer puncak (top manager), manajer menengah
(middle manager) dan manajer bawah (lower manager), maupun para
pekerja lapangan (workers).
b. Pelatihan dalam Jabatan yang Bersifat Khusus
Yaitu pelatihan dalam jabatan yang diselenggarakan untuk para tenaga
kerja yang ada dalam perusahaan akibat adanya inovasi baru atas segala
sarana dan prasarana yang digunakan perusahaan dengan tujuan agar
tenaga kerja yang bersangkutan mampu mempergunakan dan
mengoperasikan sarana dan prasarana tersebut.

2.1.3.3 Manfaat Pelatihan
Menurut Rivai dan Sagala (2011:217), adapun maanfaat pelatihanyang
dibagikan menjadi tiga golongan, yaitu:
1. Manfaat untuk karyawan
a. Membantu karyawan dalam membuat keputusan danpemecahan masalah
yang lebih efektif.
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b. Melalui pelatihan dan pengembangan, variabel pengenalan,pencapaian
prestasi, pertumbuhan, tanggung jawab dankemajuan dapat
diinternalisasi dan dilaksanakan.
c. Membatu mendorong dan mencapai pengembangan diri danrasa percaya
diri.
d. Membantu karyawan mengatasi stress, tekanan, frustasi, dankonflik.
e. Memberikan
informasi
tentang
meningkatnya
pengetahuankepemimpinan, keterampilan komunikasi dan sikap.
f. Meningkatkan kepuasan kerja dan pengakuan.
g. Membantu karyawan mendekati tujuan pribadi sementarameningkatkan
keterampilan interaksi.
h. Memenuhi kebutuhan personal peserta dan pelatihan.
i. Memberikan nasehat dan jalan untuk pertumbuhan masa depan
j. Membangun rasa pertumbuhan dalam pelatihan
k. Membantu pengembangan keterampilan mendengar, bicara danmenulis
dengan latihan .
l. Membantu menghilangkan rasa takut melaksanakan tugas baru.
2. Manfaat untuk perusahaan
a. Mengarahkan untuk meningkatkan profitabilitas atau sikapyang lebih
positif terhadap orientasi profit.
b. Memperbaiki pengetahuan kerja dan keahlian pada semua
levelperusahaan
c. Memperbaiki sumber daya manusia
d. Membantu karyawan untuk mengetahui tujuan perusahaan.
e. Membantu menciptakan image perusahaan yang lebih baik.
f. Mendukung otentitas, keterbukaan dan kepercayaan
g. Meningkatkan hubungan antara atasan dan bawahan
h. Membantu pengembangan perusahaan
i. Belajar dari peserta
j. Membantu mempersiapkan dan melaksanakan kebijaksaanperusahaan.
k. Memberikan informasi tentang kebutuhan perusahaan dimasadepan
l. Perusahaan dapat membuat keputusan dan memecahkanmasalah yang
lebih efektif
m. Membantu pengembangan promosi dari dalam
n. Membantu pengembangan keterampilan kepemimpinanmotivasi,
kesetiaan, sikap dan aspek yang biasanyadiperlihatkan pekerjaan.
o. Membantu meningkatakn efesiensi, efektivitas, produktivitasdan kualitas
kerja
p. Membantu menekan biaya dalam berbagai bidang sepertiproduksi, SDM,
dan administrasi
q. Menigkatkan rasa tanggung jawab terhadap kompetensi danpengetahuan
r. Meningkatkan hubungan antar buruh dengan manajemen
s. Mengurangi biaya konsultan luar dengan menggunakankonsultan internal
t. Mendorong mengurangi perilaku merugikan
u. Menciptakan iklim yang baik untuk pertumbuhan
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v. Membantu karyawan untuk menyesuaikan diri denganperubahan
w. Membantu menangani konflik sehingga terhindar dari stressdan tekanan
kerja
3. Manfaat dalam hubungan sumber daya manusia, intra dan antargrup dan
individu.
a. Menigkatkan komunikasi antar group dan individual
b. Membantu dalam orientasi bagi karyawan baru dan karyawantransfer
atau promosi
c. Memberikan informasi tentang kesamaan kesempatan dan aksiafirmatif
d. Memberikan informasi tentang hukum pemerintah dankebijakan
internasional
e. Meningkatkan keterampilan interpersonal
f. Membuat kebijakan perusahaan , aturan dan regulasi
g. Meningakatkan kualitas moral
h. Membangun kohesivitas dalam kelompok
i. Memberikan iklim yang baik untuk belajar, pertumbuhan dankoordinasi
j. Membuat perusahaan menjadi tempat yang lebih baik untukbekerja dan
hidup

2.1.3.4 Tujuan Pelatihan
Menurut Carrel dalam Salinding (2011:15) mengemukakan delapantujuan
utama program pelatihan antara lain:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Memperbaiki kinerja
Meningkatkan keterampilan karyawan
Menghindari keusangan manajerial
Memecahkan permasalahan
Orientasi karyawan baru
Persiapan promosi dan keberhasilan manajerial
Memperbaiki kepuasan untuk kebutuhan pengembangan personel
Bila suatu badan usaha menyelenggarakan pelatihan bagikaryawannya, maka
perlu terlebih dahulu dijelaskan apa yangmenjadi sasaran dari pada pelatihan
tersebut. Dalam pelatihantersebut ada beberapa sasaran utama yang ingin
dicapai.
Menurut Widodo (2015:84), mengemukakan bahwa tujuan pelatihanyang

dilakukan

oleh

perusahaan

adalah

untuk

meningkatkan

produktivitas,

meningkatkan kualitas, mendukung perencanaan SDM, meningkatkan moral
anggota, memberikan kompensasi yang tidak langsung, meningkatkan kesehatan
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dan keselamatan kerja, mencegah kedaluarsa kemampuan dan pengetahuan
personel, meningkatkan perkembangan kemampuan dan keahlian personel.
Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan penguasaan teori dan keterampilan
memutusakan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan mencapai
tujuan

2.1.3.5 Sasaran Pelatihan
Sebelum mengenal pelatihan kita harus terlebih dahulu mengetahuibeberapa
sasaran pelatihan. Menurut Sutrisno (2009:69), mengemukakan enam sasaran
pelatihan sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Meningkatkan produktivitas kerja
Meningkatkan mutu kerja
Meningkatkan ketepatan dalam perencanaan sumber daya manusia
Meningkatkan moral kerja
Menjaga kesehatan dan keselamatan
Menunjang pertumbuhan pribadi

2.1.3.6 Dimensi Pelatihan
Menurut Sofyandi dalam Noviantoro (2009:39), dimensi programpelatihan
yang efektif yang diberikan perusahaan kepada pegawainya dapatdiukur melalui:
1. Materi Pelatihan (Isi Pelatihan) yaitu, apakah isi programpelatihan relevan
dan sejalan dengan kebutuhan pelatihan itu up to date.
2. Metode Pelatihan, apakah metode pelatihan yang diberikantelah sesuai untuk
subjek itu dan apakah metode pelatihan tersebutsesuai dengan gaya belajar
peserta pelatihan.
3. Sikap dan Keterampilan Instruktur/Pelatih, apakah instrukturmempunyai
sikap dan keterampilan penyampian yang mendorong orang untuk belajar.
4. Lama Waktu Pelatihan, yaitu berapa lama waktu pemberianmateri pokok
yang harus dipelajarin dan seberapa cepat tempopenyampaian materi tersebut.
5. Fasilitas Pelatihan, apakah tempat penyelenggaraan pelatihan dapat
dikendalikan oleh instruktur, apakah relevan dengan jenispelatihan dan
apakah makananya memuaskan
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2.1.3.7 Komponen Pelatihan
Dimana indikator pelatihan menurut Mangkunegara (2013:46) dalam
bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan diantaranya yaitu:
1) Instruktur pelatihan
Mengingat pelatih umumnya berorientasi pada peningkatan skill, maka
para pelatih yang dipilih untuk memberikan materi pelatihan harus benarbenar memiliki kualifikasi yang memadai sesuai bidangnya, personal dan
kompeten, selain itu pendidikan instruktur pun harus benar-benar baik
untuk melakukan pelatihan.
2) Peserta pelatihan
Peserta pelatihan tentunya harus diseleksi berdasarkan persyaratan tertentu
dan kualifikasi yang sesuai, selain itu peserta pelatihan juga harus
memiliki semangat yang tinggi untuk mengikuti pelatihan.
3) Materi pelatihan
Pelatihan sumber daya manusia merupakan materi atau kurikulum yang
sesuai dengan tujuan pelatihan sumber daya manusia yang hendak dicapai
oleh organisasi dan materi pelatihan pun harus update agar si peserta dapat
memahami masalah yang terjadi pada kondisi yang sekarang.
4) Metode pelatihan
Metode pelatihan akan lebih menjamin berlangsungnya kegiatan pelatihan
sumber daya manusia yang efektif apabila sesuai dengan jenis materi dan
komponen peserta pelatihan.
5) Tujuan pelatihan
Pelatihan merupakan tujuan yang ditentukan khususnya terkait dengan
penyusunan rencana aksi (action play) dan penetapan sasaran, serta hasil
yang diharapkan dari pelatihan yang akan diselenggarakan, selain itu
tujuan pelatihan harus disosialisasikan sebelumnya pada para peserta agar
peserta dapat memahami pelatihan tersebut.

2.1.4

Kinerja Pegawai

2.1.4.1 Pengertian Kinerja Pegawai
Berkenaan dengan kinerja pegawai, berikut ini adalah beberapa penjelasan
yang berkaitan dengan kinerja pegawai.
Menurut Simanjuntak dalam Widodo (2015:131), kinerja adalah:
“tingkatan pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Simanjuntak
jugamengartikan kinerja individu sebagai tingkat pencapaian hasil kerja
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seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan
dalam kurun waktu tertentu”.
MenurutMangkunegara (2009:9):
“kinerja karyawan (prestasi kerja)adalah hasil kerja secara kualitas dan
kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya
sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”
Selanjutnya, definisi kinerja pegawai menurut Mangkunegara (2013:67)
berpendapat pula bahwa:
“Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual pefomance
(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya dicapai seseorang). Pengertian
kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh
seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab
yang diberikan kepadanya.”
Hasibuan (2010:34) mengemukakan bahwa:
“kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan
tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan,
pengalaman dan kesungguhan waktu”.
Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai adalah
hasil kerja atau prestasi kerja pegawai secara kualitas maupun kuantitas yang telah
dikerjakan atau yang telah menjadi tanggung jawab yang diberikan kepadanya
sesuai dengan waktu tertentu dengan tingkat keberhasilan atau kegagalan
seseorang pegawai atau organisasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi

2.1.4.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan
Menurut Mangkunegara (2012:132)
“terdapat dua faktor yang mempengaruhi kiinerja pegawai, yaitu:

1. Faktor Individu
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Secara psikologis, individu yang normal adalahindividu yang memiliki
integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisiknya (jasmani).
Dengan adanya integritas tinggi antara fungsi psikis dan fisik maka individu
tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi yang baik
merupakan modal utama individu manusia untuk mampu mengelola dan
mendayagunakan potensi dirinya secara optimal dalam melaksanakan
kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari dalam mencapai tujuan organisasi.
2. Faktor Lingkungan Organisasi
Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam
mencapai kinerja. Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud antara lain
uraian jabatan yang jelas, otoritas yang memadai, target kerja yang
menantang, pola komunikasi yang efektif, hubungan kerja yang harmonis,
iklim kerja yang respek dan dinamis, peluang berkarir dan fasilitas kerja yang
relative memadai.

2.1.4.3 Penilaian Kinerja
Penilaian prestasi kerja dapat diartikan sebagai suatu evaluasi yang dilakukan
secara periodik dan sistematis tentang prestasi kerja/jabatan (job performance)
seorang tenaga kerja, termasuk potensi pengembangannya.
Sikula yang dikutip oleh Hasibuan (2010:87) bahwa:
“Penilaian kinerja (prestasi kerja) adalah evaluasi yang sistematis terhadap
pekerjaan yang telah dilakukan oleh pegawai dan ditunjukan untuk
pengembangan”.
Penilaian kinerja menurut Mondy dan Noe yang dikutip oleh H.
Suwatno&Priansa (2011:197) mengemukakan bahwa:
“Penilaian kinerja merupakan suatu sistem formal yang secara berkala
digunakan untuk mengevaluasi kinerja individu dalam menjalankan tugastugasnya”.
Indikator kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2013:75),
adalahsebagai berikut :
1. Kualitas kerja
Menunjukan kerapihan, ketelitian, keterkaitan hasil kerja dengan tidak
mengabaikan volume pekerjaan. Kualitas kerja yang baik dapat
menghindari tingkat kesalahan dalam penyelesaian suatu pekerjaan yang
dapat bermanfaat bagi kemajuan perusahaan.
2. Kuantitas kerja
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Menunjukan banyaknya jumlah jenis pekerjaan yang dilakukan dalam satu
waktu sehingga efisiensi dan efektivitas dapat terlaksana sesuai dengan
tujuan perusahaan.
3. Tanggung jawab
Menunjukan seberapa besar pegawai dalam menerima dan melaksanakan
pekerjaannya, mempertanggung jawabkan hasil kerja serta sarana dan
prasarana yang digunakan dan perilaku kerjanya setiap hari.
4. Kerjasama
Kesediaan pegawai untuk berpartisipasi dengan pegawai yang lain
secaravertikal dan horizontal baik didalam maupun diluar pekerjaan
sehingga hasil pekerjaan akan semakin baik.
5. Inisiatif
Inisiatif dari dalam diri anggota perusahaan untuk melakukan pekerjaan
sertamengatasi masalah dalam pekerjaan tanpa menunggu perintah dari
atasan atau menjadi tanggung jawab dalam pekerjaan seorang pegawai.
2.1.4.4 Manfaat Penilaian Kinerja
Menurut Sedarmayanti (2010:264) manfaat Penilaian Kinerja adalah:
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

2.1.5

Meningkatkan prestasi kerja
Dengan adanya penilaian, baik pimpinan atau karyawan memperoleh
umpan balik dan mereka dapat memperbaiki pekerjaan/prestasinya.
Memberi kesempatan kerja yang adil
Penilaian akurat dapat menjamin karyawan memperoleh kesempatan
menempati posisi sesuai dengan pekerjaannya
Kebutuhan pelatihan dan pengembangan
Melalui penilaian kinerja, terdeteksi karyawan yang kemampuannya
rendah sehingga memungkinkan adanya program pelatihan untuk
meningkatkan kemampuan mereka
Penyesuaian kompensasi
Melalui penilaian, pimpinan dapat mengambil keputusan dalam
menentukan perbaikan pemberian kompensasi dan sebagainya
Keputusan promosi dan emosi
Hasil penelitian kerja dapat digunakan sebagai dasar pengambilan
keputusan untuk mempromosikan atau mendemonstrasikan karyawan.
Mendiagnosis kesalahan desain pekerjaan
Kinerja yang buruk mungkin merupakan suatu tandakesalahan dalam
desain pekerjaan. Penilaian kinerja dapat mendiagnosis kesalahan tersebut.
Menilai proses rekrutmen dan seleksi
Kinerja karyawan baru yang rendah dapat mencerminkan adanya
penyimpangan proses rekruitmen dan seleksi.
Variabel Penghubung Pelatihan dengan Kinerja
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Membahas mengenai keterkaitan antara pelatihan dengan kinerja pegawai
bahwa pada hakikatnya setiap pelatihan yang dilakukan suatu organisasi bertujuan
untuk meningkatkan kualitas sumber daya pegawai yang nantinya akan
berdampak baik secara langsung maupun tidak terhadap standard kinerja yang
ada, memperbaiki kinerja yang sudah ada, serta berorientasi pada tujuan yang
akan dicapai organisasi dalam pelaksanaan suatu kegiatan.
Menurut Widodo (2015:79),
pelatihan dan pengembangan adalah semua upaya yang dilakukan untuk
meningkatkan kinerja karyawan melalui peningkatan kemampuan dan
pengetahuannya dengan mengikuti pelatihan atau pembelajaran..
Berdasarkan teori diatas pelatihan sering dianggap sebagai aktivitas yang
paling dapat dilihat dan paling umum dari semua aktivitas kepegawaian. Melalui
pelatihan para pegawai akan lebih terampil dan karenanya lebih produktif,
walaupun manfaat – manfaat tersebut harus diperhitungkan dengan waktu yang
tersita ketika para pegawai sedang dilatih.

2.1.6 Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi atau acuan untuk menunjang
keakuratan data penelitian yang dilakukan peneliti dalam menyelesaikan
penelitian ini. Dibawah terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan
sebagai penunjang penyusunan penelitian ini, diantarnya :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

31

NO

JUDUL DAN TAHUN
PENELITIAN
PENGARUH
PELATIHAN
TERHADAP
KINERJA
PEGAWAWAI
DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN
SAROLANGUN,
Kharisma
Sakta (2013)

METODE
PENELITIAN
Pengumpulan
data primer
dengan metode
kuesioner

VARIABEL
PENGHUBUNG
Pelatihan (X)
Kinerja (Y)

2.

PENGARUH
PELATIHAN
TERHADAP
KINERJA
KARYAWAN PADA PT. HD
FINANCE
PALEMBANG,
Ayu Tania Della (2014)

Pengumpulan
data primer
dengan metode
kuesioner

Pelatihan (X)
Kinerja (Y)

3.

PENGARUH PENDIDIKAN
DAN
PELATIHAN
TERHADAP
KINERJA
PEGAWAI
KANTOR
LEMBAGA
PENJAMIAN
MUTU
PENDIDIKAN
PROVINSI
SULAWESI
SELATAN, Andi Kamrida
(2016)

Pengumpulan
data
primer
dengan metode
kuesioner

Pendidikan dan
Pelatihan (X)
Kinerja (Y)

4.

PENGARUH
PELATIHAN
DAN MOTIVASI TERHADAP
KINERJA KARYAWAN, Lita
Lestrasi (2016)

Teknik
sampling
probability
pengumpulan
data kuesioner
dan wawancara

Pelatihan
dan
motivasi (X)
Kinerja (Y)

1.

HASIL
PENELITIAN
Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa pelatihan
memberikan
kontribusi
terhadap kinerja
pegawai Dinas
Pendidikan
Kabupaten
Sarolangun
Dari
hasil
penelitian yang
telah dilakukan,
dapat
disimpulkan
bahwa ada
pengaruh
pelatihan
terhadap kinerja
karyawan
PT.
HD
Finance
Palembang
Terdapat
pengaruh positif
dan
signifikan
pendidikan dan
pelatihan
terhadap kinerja
pegawai
pada
Kantor Lembaga
Penjaminan
Mutu Pendidikan
Provinsi
Sulawesi Selatan,
Pelatihan
berpengaruh
positif terhadap
kinerja karyawan
motivasi
berpengaruh
terhadap kinerja
karyawan.
Pelatihan
dan
motivasi bersama
sama
berpengaruh

32

5.

6.

2.2.

PENGARUH
PELATIHAN
KERJA
TERHADAP
KINERJA KARYAWAN
DITINJAU
DARI
PERSPEKTIF
EKONOMI
ISLAM, Indri Andesta Dyastuti
(2018)
PENGARUH
PELATIHAN
KERJA
TERHADAP
KINERJA
KARYAWAN
PADA HOTEL CONCORDIA
BUMI SANGKURIANG, Nor
Syahlevie (2018)

Pengumpulan
data
primer
dengan metode
kuesioner

Pelatihan (X)
Kinerja (Y)

Pengumpulan
data
primer
dengan metode
kuesioner

Pelatihan (X)
Kinerja
Karyawan (Y)

positif terhadap
kinerja karyawan
Terdapat
pengaruh positif
pelatihan
terhadap kinerja
karyawan

Pelatihan
berpengaruh
positif terhadap
Kinerja
Karyawan
sebesar 9,8 %
dan
sisanya
dipengaruhi oleh
vaeiabel lain

Kerangka Pemikiran
Berdasarkan sasaran dari latar belakang penelitian tersebut, untuk membahas

masalah dan pemecahannya diperlukan kerangka pemikiran yang kebenarannya
tidak diragukan lagi. Penulis akan mengemukakan landasan teori menurut para
ahli yang mengumukakan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang
sedang dibahas, sehingga dapat mengarahkan peneliti dalam melaksanakan
penelitian guna mempermudah pemecahan masalah laporan dalam suatu
penelitian, maka diperlukan suatu kerangka pemikiran berupa teori dari pendapat
para ahli.
Dimana indikator pelatihan menurut Mangkunegara (2013:46) dalam
bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan diantaranya yaitu:
1) Instruktur pelatihan
Mengingat pelatih umumnya berorientasi pada peningkatan skill, maka
para pelatih yang dipilih untuk memberikan materi pelatihan harus benarbenar memiliki kualifikasi yang memadai sesuai bidangnya, personal dan
kompeten, selain itu pendidikan instruktur pun harus benar-benar baik
untuk melakukan pelatihan.
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2) Peserta pelatihan
Peserta pelatihan tentunya harus diseleksi berdasarkan persyaratan tertentu
dan kualifikasi yang sesuai, selain itu peserta pelatihan juga harus
memiliki semangat yang tinggi untuk mengikuti pelatihan.
3) Materi pelatihan
Pelatihan sumber daya manusia merupakan materi atau kurikulum yang
sesuai dengan tujuan pelatihan sumber daya manusia yang hendak dicapai
oleh organisasi dan materi pelatihan pun harus update agar si peserta dapat
memahami masalah yang terjadi pada kondisi yang sekarang.
4) Metode pelatihan
Metode pelatihan akan lebih menjamin berlangsungnya kegiatan pelatihan
sumber daya manusia yang efektif apabila sesuai dengan jenis materi dan
komponen peserta pelatihan.
5) Tujuan pelatihan
Pelatihan merupakan tujuan yang ditentukan khususnya terkait dengan
penyusunan rencana aksi (action play) dan penetapan sasaran, serta hasil
yang diharapkan dari pelatihan yang akan diselenggarakan, selain itu
tujuan pelatihan harus disosialisasikan sebelumnya pada para peserta agar
peserta dapat memahami pelatihan tersebut.
Pelatihan diberikan oleh pimpinan atau manajer terhadap bawahan agar
bawahan termotivasi dalam menyelesaikan tugas yang menjadi tanggungjawab
dan wewenangnya sehingga apa yang menjadi tujuan dalam organisasi tersebut
dapat tercapai atau terlaksana dengan baik.
Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai yang berdasarkan
deskripsi perilaku yang spesifik, maka ada beberapa indikator yang perlu
mendapat perhatian, Indikator kinerja menurut Mangkunegara (2013:75), adalah
sebagai berikut :
1. Kualitas kerja
Menunjukan kerapihan, ketelitian, keterkaitan hasil kerja dengan tidak
mengabaikan volume pekerjaan. Kualitas kerja yang baik dapat menghindari
tingkat kesalahan dalam penyelesaian suatu pekerjaan yang dapat
bermanfaat bagi kemajuan perusahaan.
2. Kuantitas kerja
Menunjukan banyaknya jumlah jenis pekerjaan yang dilakukan dalam satu
waktu sehingga efisiensi dan efektivitas dapat terlaksana sesuai dengan
tujuan perusahaan.
3. Tanggung jawab
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Menunjukan seberapa besar pegawai dalam menerima dan melaksanakan
pekerjaannya, mempertanggung jawabkan hasil kerja serta sarana dan
prasarana yang digunakan dan perilaku kerjanya setiap hari.
4. Kerjasama
Kesediaan pegawai untuk berpartisipasi dengan pegawai yang lain secara
vertikal dan horizontal baik didalam maupun diluar pekerjaan sehingga hasil
pekerjaan akan semakin baik.
5. Inisiatif
Inisiatif dari dalam diri anggota perusahaan untuk melakukan pekerjaan
serta mengatasi masalah dalam pekerjaan tanpa menunggu perintah dari
atasan atau menunjukan tanggung jawab dalam pekerjaan yang sudah
kewajiban seorang pegawai.
Pencapaian kinerja seorang pegawai dalam suatu organisasi sangatlah penting
peranannya bagi kelangsungan organisasi tersebut. Setiap pegawai diharapkan
mampu mencapai kinerja yang baik dengan penyelesaian tugas yang diberikan
dengan hasil kualitas dan kuantitas yang baik pula. Hal ini tentu penting dalam
meningkatkan kinerja pegawai dalam mengemban tugas serta tanggungjawab
demi kelangsungan organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ada.
Menurut Widodo (2015:79), pelatihan dan pengembangan adalah semua
upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan melalui peningkatan
kemampuan dan pengetahuannya dengan mengikuti pelatihan atau pembelajaran.
Untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap kinerja maka dibuatlah suatu
kerangka pemikiran. Pelatihan adalah sebagai variabel bebas (variabel
independen), sedangkan kinerja karyawan adalah variabel terikat (variabel
dependen, maka hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam
penelitian inidigambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Pelatihan
(Variabel Independen)

Kinerja Karyawan
(Variabel Dependen)
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1. Instruktur Pelatihan
2. Peserta Pelatihan
3. Materi Pelatihan
4. Metode Pelatihan
5. Tujuan Pelatihan

1. Kualitas Kerja
2. Kuantitas Kerja
3. Tanggung Jawab
4. Kerja Sama
5. Inisiatif

Mangkunegara (2013:46)

Mangkunegara (2013:75)

2.3.

Hipotesis Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran , maka hipotesis yang

dirumuskan adalah adanya pengaruhPelatihan terhadap KinerjaPetugas Penilai
Usaha

Perkebunan

di

Wilayah

Provinsi

Jawa

Barat.

BAB III METODE PENELITIAN
3.1

Metode Yang Digunakan
Penelitian pada dasarnya untuk menunjukkan kebenaran dan pemecahan

masalah atas apa yang diteliti. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan suatu
metode penelitian yang tepat dan relevan. Metode penelitian merupakan cara yang
digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data penelitiannya
Metode penelitian menurut Sugiyono (2013:4),
“metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan
data yang valid dengan dapat tujuan ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan
suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami,
memecahkan dan mengantisipasi masalah.
Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode
kuantitatif dengan penelitian survei.Dalam penelitian survei ini, penulis
melakukan penelitian langsung pada para perugas penilai usaha perkebunan
kabupaten/kota dan provinsi, untuk memperoleh data yang berhubungandengan
penelitian ini. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan uji statistik agar
ditemukan fakta dari masing-masing variabel yang diteliti serta diketahui
pengaruhnya antara variabel bebas dengan variabel terikat.
Sedangkan metode yang digunakan yaitu deskriptif dan verifikatif. Penelitian
deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi
objek sesuai dengan apa adanya. Metode deskriptif digunakan untuk
menggambarkan rumusan masalah. Data yang dibutuhkan adalah data yang sesuai
dengan masalah-masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga data
dapat dikumpulkan, dianalisis dan ditarik kesimpulan dengan teori-teori yang
telah dipelajari, untuk kemudia ditarik kesimpulan. Sedangkan penelitian
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verifikatif yang bertujuan menguji suatu teori atau hasil penelitian sebelumnya.
Metode verifikatif dimaksudkan juga untuk pengujian hipotesis dengan
menggunakan perhitungan statistika yaitu pengujian hipotesis dari variabel
independen terhadap variabel dependen yang diteliti. Dengan menggunakan
metode penelitian akan diketahui pengaruh atau hubungan yang signifikan antara
antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan
memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

3.2

Operasionalisasi Variabel
Terdapat satu variabel bebas (independent variabel), yaitu pelatihan (X) dan

satu variabel terikat (dependent variabel), yaitu kinerja karyawan (Y) dalam
penelitian ini. Definisi operasional variabel dari masing-masing variabel tersebut
adalah:
Tabel 3.1 Operasional Variabel
Variabel
Penelitian
Pelatihan (X)
Mangkunegara
(2013:46)

Definisi
“Pelatihan
adalah
Suatu
proses
pendidikan
jangka
pendek
yangmempergunakan
prosedur
sistematis
dan
terorganisir
dimana
pegawai
nonmanajerial
mempelajari
pengetahuan
dan
keterampilan
teknis
dalam
tujuan
terbatas”.

Dimensi
Instruktur
Pelatihan
Peserta Pelatihan
Materi Pelatihan
Metode Pelatihan
Tujuan Pelatihan

Indikator-Indikator
1. Sikap yang dimiliki
2. Pengetahuan yang
dimiliki
3. Persyaratan peserta
4. Sesuai tupoksi Jabatan
5. Program Pelatihan
6. Kebutuhan Pelatihan
7. metode yang digunakan
8. Gaya belajar
9. Sesuai dengan kegiatan
10. Tepat sasaran
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Kinerja(Y)
Mangkunegara
2013:67)

“Istilah kinerja berasal
dari
kata
job
performance atau actual
pefomance
(prestasi
kerja
atau
prestasi
sesungguhnya dicapai
seseorang). Pengertian
kinerja adalah hasil
kerja secara kualitas dan
kuantitas yang dicapai
oleh seorang pegawai
dalam
melaksanakan
tugasnya sesuai dengan
tanggung jawab yang
diberikan kepadanya.”

Kuantitas Kerja

1. Proses kerja dan kondisi
kerja
2. waktu yang dipergunakan
atau lamanya melaksanakan
pekerjaan

Kualitas Kerja

3. Ketepatan kerja dan
kualitas kerja
4. Tingkat kemampuan
dalam bekerja
5. kemampuan dalam
menganalisis data/informasi
6. kemampuan dalam
menggunakan mesin atau
peralatan pendukung

Kerjasama

7. Kemampuan bekerja
sama dengan orang lain dan
sikap yang konstruktif
dalam tim

Tanggung Jawab

8. Semangat untuk
melaksanakan tugas-tugas
baru dalam memperbesar
tanggung jawab

Inisiatif

9.Kemampuan membuat
rencana pekerjaan meliputi
jadwal dan urutan pekerjaan
sehingga tercapai efektifitas
dan efisiensi

3.3

Sumber dan Cara Penentuan Data

1.3.1

Populasi

Menurut Sugiyono (2013:115), populasi adalahwilayah generalisasi yang
terdiri atasobyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. Populasi
penelitian ini adalah para Petugas Penilai Usaha Perkebunan di Wilayah Provinsi
Jawa Barat yang sudah mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat Penilai
Usaha Perkebunan yang tersebar di 9 Dinas Kabupaten Bidang Perkebunan di
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Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Baratdengan
total 34 orang.
1.3.2

Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik pengambilan
sampel yang digunakanadalah metode Simple Random Sampling.Menurut Sanusi
(2011:89), Simple Random Sampling atau sampel acak sederhana adalah proses
memilih satuan sampling sedemikian rupa sehingga setiap satuan sampling dalam
populasi mempunyai peluang yang sama untuk terpilih ke dalam sampel. Karena
populasi terbatas sehingga memungkinkan populasi akan dijadikan sampel secara
keseluruhan berjumlah 34 orang.

3.4

Teknik Pengumpulan Data

3.4.1. Sumber Data
Sumber-sumber data dalam penelitian ini yaitu :
1. Data primer, adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk
menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Data primer dalam
penelitian ini diperoleh dengan cara:
a. Kuesioner, yaitu dengan membagikan angket kepada para petugas
penilai usaha perkebunan yang ada di wilayah Jawa Barat
b. Wawancara, dengan melakukan tanya jawab kepada koordinaror
petugas penilai yang ada di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
2. Data Sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan pihak lain, bukan oleh
peneliti sendiri. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari dokumen
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hasil penilaian usaha perkebunan tahun 2018 dan dokumen lainnya seperti
peraturan perundangan ,dokumen mengenai penilaian usaha perkebunan,
buku-buku dan laporan-laporan ilmiah.

3.4.2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara :
1.

Studi Pustaka (Library Researsch) yaitu mengumpulkan data dan
mempelajari atau membaca pendapat para ahli yang berhubungan dengan
permasalahan yang akan diteliti untuk memperoleh landasan teori-teori
yang dapat menunjang penelitian. Sehingga penelitian yang dilaksanakan
memiliki landasan teori yang kuat dan menunjang

2.

Studi lapangan (Field Research), yaitu teknik peneliti dengan terjun ke
lapangan untuk mengumpulkan, mengelola dan menganalisis data yang
diperlukan. Adapun studi lapangan yang dilakukan penulis adalah :
a. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan langsung terhadap
objek penelitian dengan mengunjungi dinas kabupaten/kota yang
membidangi perkebunan di wilayah jawa barat. Data atau informasi
yang didapatkan/diberikan dari dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.
b. Wawancara, penulis melakukan wawancara dengan koordinator
petugas penilai usaha pekebunan yang berhubungan dengan masalah
yang dibahas sehingga memperoleh data-data yang diperlukan.
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3.5

Rancangan Analisis dan Pengujian Hipotesis

3.5.1

Pengujian Instrumen Penelitian

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang dipakai untuk mendapatkan data
itu valid, artinya instrument dapat digunakan untuk mengukur apa yang
seharusnya diukur. Sedangkaninstrumen yang reliable adalah instrumen yang jika
digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan
data yang sama
pula.

3.5.1.1 Pengujian Validitas
Pengujian ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana tingkat validitassuatu
kuesioner. Suatu alat ukur yang validitasnya tinggi akan mempunyai
tingkatkesalahan kecil, sehingga data yang terkumpul merupakan data yang
memadai.
Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi
pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Uji
validitas dalam penelitian ini digunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor
setiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah dari tiap skor butir. Jika ada
item yang tidak memenuhi syarat, maka item tersebut tidak akan diteliti lebih
lanjut.
Sugiyono (2014:188) menyatakan bahwa:
“Teknik korelasi untuk menentukan validitas item ini sampai sekarang
merupakan teknik yang paling banyak digunakan dan item yang mempunyai
korelasi positif dengan kriterium (skor total) serta korelasi yang tinggi,
menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula.”
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Biasanya syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah kalau r=
0,3, jadi kalau korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka butir
dalam instrument tersebut dinyatakan tidak valid.

3.5.1.2 Pengujian Reliabilitas
Setelah dilakukan uji validitas data, kemudian dilakukan uji reliabilitas data.
Tujuannya adalah untuk mengukur suatu kestabilan dan konsistensi skala
pengukuran, apakah reliabel atau tidak
Menurut Sugiyono (2013:179),
“instrumen yang reliabel adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali
untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama”.
Metode yang digunakan dalam uji reliabilitas data ini menggunakan rumus
Cronbach’s Alpa, yaitu :

Dimana :

𝑟𝑟 11 = �

𝑘𝑘
Σσ²
� �1 −
�
𝑣𝑣 − 1
𝑣𝑣ₜ² − 1

r ¹¹ = Reliabilitas instrument
k = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal
Σσ²= Jumlah varian butir/item
V ₜ²
= Varian Total
Untuk menghitung reliabilitas yaitu dengan menggunakan software SPSS
24.0, karena suatuinstrumentpenelitian dikatakan reliabel dengan menggunakan
teknis ini, bila koefisien reliabilitas (r¹¹) > 0,60.
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3.5.1.3 Uji Asumsi Klasik
3.5.1.3.1. Uji Normalitas
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau setidaknya mendekati
normal (Ghozali,2011:95).
Cara uji normalitas data dengan program spss 24 menggunakan Kolmogorov
smirnov. Pengujian ini digunakan untuk melihat distribusi data yang normal atau
tidak. Dengan hipotesis sebagai berikut :
Ho = data memiliki distribusi tidak normal
Ha = data memiliki distribusi normal
Kriteria uji tolak Ho jika p – value < alpha 0,05, terima dalam hal lainnya.

3.5.1.3.2. Uji Linieritas
Uji linieritas bertujuan untuk menguji apakah keterkaitan antara dua variabel
yang bersifat linier. Perhitungan linieritas digunakan untuk mengetahui predictor
data peubah bebas berhubungan secara linier atau tidak dengan peubah terikat. Uji
linieritas dilakukan dengan menggunakan variansi terhadap garis regresi yang
nantinya akan diperoleh nilai

Fhitung. Nilai F yang diperoleh kemudian

dikonsultasikan dengan nilai Ftabelpada taraf signifikan 5% maka hubungan antara
variabel bebas dikatakan linier. Sebaliknya apabila Fhitunglebih besar dari
Ftabelmaka hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat
(Nurgiyanto,
2012:296).

tidak

linier
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3.5.1.3.3. Uji Heteroskesdastisitas
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan variance dari residul satu pengamatan ke pengamatan yang
lain. Jika variance residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka
disebut Homoskesdastisitas.
Menurut Ghozali (2012:139),
“Model regresi yang baik adalah homoskesdastisitas”
“Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah
angka 0 pada sumbu Y, maka terjadi Heteroskedastisitas”.

3.5.2

Teknik Transformasi Data Metode Succesive Interval (MSI)

Dalam penelitian ini karena data yang dihasilkan dari penelitian skalanya
masih bersifat ordinal, sedangkan untuk keperluan regresi berganda memerlukan
data beberbentuk skala interval, maka data dalam skala ordinal tersebut
ditransformasikan terlebih dahulu ke dalam skala interval (mentraformasikan data
ordinal menjadi interval) dengan menggunakan Metode Succesive Interval (MSI).
Metode Succesive Interval (MSI) merupakan salah satu metode untuk
menkonversi data yang bersifat skala ordinal ke interval. Hal ini penting
mengingat penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi yang mensyaratkan
datanya berupa interval. Menurut Muhidin dan Abdurahman (2009;70) langkahlangkah kerja dalam Metode Succesive Interval (MSI) adalah :
1. perhatikan banyaknya frekuensi (f) responden yang menjawab (memberikan)
respon terhadap alternative (kategori) jawaban yang tersedia.
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2. membagi setiap bilangan pada frekuensi (f) oleh banyaknya responden (N),
kemudian tentukan proporsi (P) untuk setiap alternatif jawaban responden
tersebut P =

𝑓𝑓

𝑛𝑛

3. Jumlahkan proporsi secara beruntun, sehingga keluar proporsi kumulatif (PK)
untuk setiap alternatif jawaban responden.
4. Dengan menggunakan tabel distribusi normal baku, hitung z untuk setiap
kategori berdasarkan proporsi kumulatif pada setiap alternative jawaban
responden tadi
5. Menghitung nilai skala (scale value) untuk setiap z dengan menggunakan
rumus:
SV =

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 −𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 −𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

Keterangan :

Area
Density
Density at lower limit
Density at upper limit
Area under upper limit
Area under lowe limit

: Daerah Kurva
: Tinggi Kurva
: Kepadatan batas bawah
: Kepadatan batas atas
: Daerah di bawah batas atas
: Daerah di bawah batas bawah

6. Menentukan transformasi nilai skala (transformed scala value) dari nilai
skala ordinal ke nilai skala interval, dengan rumus: Y = SVi + |SVmin|.
Dengan catatan SV yang nilainya kecil atau harga negative terbesar diubah
menjadi sama dengan satu.
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3.5.3

Analisis Deskriptif dan Analisis Regresi Linier Sederhana

3.5.3.1 Analisisi Deskriptif
Dalam menentukan analisis data, diperlukan data yang akurat dan
dapatdipercaya yang nantinya dapat dipergunakan dalam penelitian yang
dilakukan olehpenulis.
Menurut Nasir (2010:55), mengungkapkan bahwa:
“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status suatu
kelompok manusia, objek, sistem, pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa
pada masa sekarang”
Adapun tujuan dari penelitian deskriptif ini untuk membuat gambaran atau
lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta
hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam metode deskirptif prosedur
pemecahan masalah diteliti dengan menggambarkan dan melukiskan kadaan
subjek atauobjek penelititan pada saat observasidilakukan dengan cara
mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data kemudian menarik kesimpulan.

3.5.3.2 Rentang Skala Pengukuran
Tahapan proses untuk menentukan rentang kriteria pengukuran data adalah
sebagai berikut:
1. Tentukan skor terendah dan tertinggi dengan cara mengalikan jumlah sampel
yang diketahuia adalah N = 34 responden dengan bobot yang paling rendah
(skor 1) dan bobot yang paling tinggi (skor 5). Untuk N=34 responden
dengan bobot yang paling rendah = 1, maka (34x1) dan bobot yang paling
tinggi = 5, maka didapat (34x5), maka didapat rentang terendah adalah 34,
sedangkan yang tertinggi adalah 170.
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2. Rentang interval tiap kriteria untuk skor
RS =

N(n−1)

RS =

34(n−1)

𝑆𝑆

, dimana N = jumlah responde, n = nilai skor maksimal

5

=

34(5−1)
5

=

3. Daftar skala penilaian tetap

136)
5

= 27,2~ 28

Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 3.1 Interval Kontinum

Sangat Rendah

34

62

Rendah

Cukup Tinggi

90

118

Tinggi

Sangat Tinggi

146

174

3.5.3.3 Analisis Regresi Linier Sederhana
Untuk menelaah hubungan antara dua variabel atau lebih, terutama untuk
menelusuri pola hubungan yang modelnya belum diketahui dengan sempurna,
atau untuk mengetahui bagaimana variabel independen berpengaruh terhadap
variabel dependen dalam suatu fenomena yang kompleks, digunakan analisis
regresi linier. Persamaan regresi digunakan untuk menguji signifikan pengaruh
variabel bebas (pelatihan) terhadap variabel terikat (kinerja). Menurut Sugiyono
(2012:277) persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut :
Y=a+bX
Dimana :
Y = Nilai yang diprediksikan
X = Nilai Variabel Independen
a = Konstanta
b = Koefisien regresi
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Nilai a dan b dapat dihitung dengan menggunakan rumus :
a=

(ΣY)(ΣX²) − (Σ𝑋𝑋)(Σ𝑋𝑋𝑋𝑋)
n(ΣX2 ) − (Σ𝑋𝑋)²

b=

𝑛𝑛(Σ𝑋𝑋Y) − (ΣX)(Σ𝑌𝑌)
n(ΣX2 ) − (Σ𝑋𝑋)²

3.5.3.4 Analisis Korelasi Product Moment

Analisis korelasi parsial ini digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan
antara korelasi kedua variabel dimana variabel lainnya yang dianggap
berpengaruh, dikendalikan atau dibuat tetap (sebagai variabel control). Karena
variabel yang diteliti adalah data interval maka rewknik statistik yang digunakan
adalah Pearson Correlation Product Moment (Sugiyono, 2013:16)
Adapun rumus untuk mengujivaliditas yaitu menggunakan korelasi person
(product moment) sebagai berikut:
rx×𝛾𝛾 =

𝑛𝑛. ΣXY − (Σ𝑋𝑋)(Σ𝑌𝑌)

�{𝑛𝑛. Σ(𝑋𝑋 2 ) − (Σ𝑋𝑋)2 }{𝑛𝑛. Σ𝑌𝑌 2 − (Σ𝑌𝑌)2 }

Sumber: Sugiyono (2013:248)

Keterangan :
r
X
Y
n

= Koefisien validitas yang dicari / korelasi product moment
= Skor yang diperoleh dari subjek tiap item
= Skor yang diperoleh dari subjek seluruh item
= Banyaknya pasangan data nilai koefisien korelasi berkisar antara
-1 sampai 1
ΣXY = Total variabel X dan variabel Y
ΣX² = Total variabel X
ΣY² = Total variabel Y
Kriteria pengujian adalah sebagai berikut :
Jika rᵪᵧ > r tabel maka pernyataan dinyatakan valid
Jika rᵪᵧ < r tabel maka pertanyaan dinyatakan tidak valid
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Untuk dapat menginterpretasikan kekuatan hubungan antara dua variabel,
atau besarnya koefisien antara variabel independen dengan variabel, bisa dilihat
dalam tabel berikut :
Tabel 3.2 Penafsiran Nilai Korelasi

-1 ≤ r ≤ + 1

Tingkat Keterandalan

0,800 – 1,00

Sangat Tinggi

0,600 – 0,799

Tinggi

0,400 – 0,599

Cukup

0,200 – 0,399

Rendah

0,00 – 0,199

Sangat Rendah

Sumber : Sugiyono (2013:250)

3.5.3.5 Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R²) yaitu angka yang menunjukan besarnya derajat
kemampuan yang menerangkan variabel bebas terhadap variabel terkait dari
fungsi tersebut. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dn 1. Nilai R² yang
kecil berarti kemampuan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang
mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen
(Ghozali, 2011:97).
Untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel X (pelatihan) dengan
variabel Y (kinerja), dapat dilakukan dengan menghitung koefisien determinasi
dengan cara mengkuadratkan koefisien ditemukan.
Kd = r² x 100%
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Dimana :
Kd

= Seberapa jauh perubahan variabel Y dipengaruhi variabel X

r²

= Koefisien korelasi antara X dengan Y

3.5.3. Pengujian Hipotesis
Dalam penelitian ini independen terhadap variabel dependen diuji dengan
tingkat kepercayaan (confidence interval) 95% atau ᾳ = 0,05. Kriteria pengujian
hipotesis untuk uji serempak adalah sebagai berikut:
1. Analisis Hipotesis nihil dan hipotesis alternatif
Ho : ꞵ= 0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel (X) dengan
variabel (Y)
H1:ꞵ ≠ 0 ada pengaruh signifikan antara variabel X dengan variabel Y
2. Penentuan level significance (ᾳ = 0 05)
3. Kriteria pengujian
Hₐ diterima apabila

: t hitung > t tabel

k₀ apabila
ditola

: t hitung < t tabel

H

4. penentu uji statistic dengan rumus t-tes, yaitu :

t hitung=

𝑟𝑟 √𝑛𝑛−2
√1+𝑟𝑟 2

Keterangan :
t hitung
r
n

= Nilai t yang dicari
= Koefisien Korelasi
= Jumlah responden
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5. Membuat kesimpulan pengujian hipotesis
Gambar 3 2 Kriteria Penerimaan dan Penolakan Pengujian Hipotesis

Daerah diterima
Daerah Ditolak

Daerah Diterima

tᾳ / 2 : n-2

tᾳ / : n-2

Berdasarkan kurva diatas apabila nilai t hitung berada diatas penolak H ₀, dan
apabila nilai t hitung lebih kecil daripada nilai t tabel maka Hₐ ditolak. Yang
berarti H

₀ ditsebaliknya
dan
erim a,
apabila nilai t hitung lebih besar daro pada t

tabel maka penelitian ini terbukti.

BAB IVHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.

Hasil Penelitian

4.1.1.

Gambaran Umum Usaha Perkebunan di Jawa Barat

4.1.1.1. Gambaran Usaha Perkebunan di Jawa Barat
Perkebunan
pentingterutama

Perusahaan
sebagai

Perkebunan

sumber

Besarmempunyai

pendapatan

negara,

peranan

sumber

yang

teknologi

danmanajemen, penyerapan tenagakerja, pemicu pengembangan wilayah,mitra
usaha perkebunan rakyat danmenjaga kelestarian fungsi lingkunganhidup.
Perkebunan besar yang ada di Jawa Barat menurut data statistik tahun 2018
yang masih aktif saat ini ada 130 kebun baik yang dikelola oleh negara maupun
swasta. Dalam skala luasan perkebunan besar seluas 113.374 Ha atau 13,67% dari
total luas areal perkebunan yang ada di Jawa Barat 479.012 Ha. Tentu ini potensi
yang cukup besar dalam membantu roda perekonomian masyarakat sekitar kebun.
Dalam upaya menjaga kesinambungannya perlu dilakukan pembinaan
terhadap unit usaha perkebunan. Pembinaan usaha perkebunan dilakukan
berdasarkan tingkatan lokasi usaha perkebunan tersebut. Mulai dari tingkat
pemerintah

Kabupaten/kota,

Provinsi

dan

Pusat.

Pemerintah

daerah

mendelaegasikan pembinaan usaha perkebunan ini kepada instansi terkait yang
membidangi urusan perkebunan. Salah satu cara pembinaan usaha perkebunan
yaitu dengan melakukan Penilaian Usaha Perkebunan.

4.1.1.2. Penilaian Usaha Perkebunan
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Penilaian Usaha Perkebunan merupakan salah satu kegiatan yang tertuang
dalam UU Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Perkebunan pasal 97 alinea kedua yang
berbunyi “ Evaluasi atas kinerja Perusahaan Perkebunan milik Negara dan/atau
swasta dilaksanakan melalui Penilaian Usaha Perkebunan secara rutin dan/atau
sewaktu-waktu” dan lebih lanjut mengenai teknisnya tertuang dalam Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 7/Permentan/OT.140/2009 tentang Pedoman Penilaian
Usaha Perkebunan.
Penilaian Usaha Perkebunan mulai dilaksanakan pada tahun 2009, yang
menjadi penilaian dalam usaha perkebunan antara lain legalitas, manajemen
penyelesaian hak atas tanah, realisasi pembangunan kebun dan/atau unit
pengolahan kepemilikan sarana dan prasarana serta sistem pencegahan dan
pengendalian organisme penganggu tanaman, kepemilikan sarana dan prasarana
serta sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran, penerapan AMDAL, atau
UKL dan UPL, penumbuhan dan pemberdayaan masyarakat/koperasi setempat
dan laporan.
Penilaian Usaha Perkebunan dilakukan oleh Kepala Daerah masing-masing
tergantung lokasi dan/atau bahan bakunya dari Usaha Perkebunan tersebut. Untuk
usaha perkebunan yang lokasi kebun dan/atau sumber bahan bakunya berada
dalam satu wilayah kabupaten/kota dilakukan oleh Bupati/walikota dan untuk
usaha perkebunan yang lokasi kebun dan/atau bahan bakunya lintas wilayah
kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur. Dalam melaksanakan Penilaian
Bupati/walikota dan Gubernur dibantu oleh petugas Penilai Usaha Perkebunan
dan tim melaui SK yang dikeluarkan oleh masing-masing Kepala Daerah.
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4.1.1.2. Petugas Penilai Usaha Perkebunan
Penilai Usaha Perkebunan adalah seseorang yang memiliki sertifikat Penilai
Usaha Perkebunan. Untuk mendapatkan sertifikat tersebut seorang pegawai harus
mengikuti

pelatihan

Penilai

Usaha

Perkebunan.

Pelatihan

tersebut

diselenggarakan satu tahun sekali di Lembaga Penelitian Perkebunan (LPP)
Yogjakarta dengan terlebih dahulu didaftarkan oleh instansi yang membidangi
perkebunan di Kabupaten/Kota dan Provinsi melalui Direktorat Jendral
Perkebunan.
Petugas penilai usaha perkebunan memiliki SOP Penilaian

atau prinsip

penilaian dalam melaksanakan tugasnya sebagai penilai usaha perkebunan besar,
kami sampaikan beberapa prinsip yang harus menjadi acuan dalam proses penilian
usaha perkebunan besar:
1. Integritas: dasar profesionalisme
2. Penyampaian yang objektif: kewajiban untuk melaporkan secara benar dan
akurat
3. Profesional: kesungguhan dan ketepatan penilaian dalam penilaian
4. Kerahasiaan: keamanan informasi
5. Independensi: dasar untuk ketidakberpihakan penilaian dan kesimpulan
penilaian yang obyektif
6. Pendekatan berdasarkan bukti: metode yang rasional untuk mencapai
kesimpulan penilaian yang dapat diandalkan dan dapat direproduksi melalui
proses penilaian yang sistematis
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Program penilaian mencakup informasi dan sumber daya yang diperlukan
untuk mengatur dan melakukan penilaian yang efektif serta efisien dalam
kerangka waktu tertentu dan juga dapat meliputi :
1. Sasaran untuk program penilaian dan setiap penilaian;
2. Jangkauan/jumlah/jenis/durasi/lokasi/jadwal penilaian;
3. Prosedur program penilaian;
4. Kriteria penilaian;
5. Metode penilaian;
6. Memilih tim penilaian;
7. Sumber daya yang dibutuhkan, termasuk perjalanan dan akomodasi;
8. Prosespenanganankerahasiaan, keamanan informasi, keselamatan dan
kesehatan, serta hal lain yang serupa.

4.1.2.

Profil Responden

4.1.2.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
Tabel 4 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No
1
2
3
4

Usia
25 – 35 tahun
36 – 45 tahun
46 – 55 tahun
> 55 tahun
Total

Jumlah
1
11
20
2
34

Presentase
2.9 %
32.3 %
59 %
5.8 %
100 %

Sumber : hasil survey, data diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa karakteristik responden
berdasarkan usia didominasi oleh usia pada kisaran 46 – 55 tahun sebanyak 20
orang atau sebesar 59 % sedangkan responden pada usia kisaran 25 – 35 tahun
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sebanyak 1 orang atau sebesar 2.9 %, pada kisaran 36 – 45 tahun sebanyak 11
orang atau sebesar 32.3 %, dan pada kisaran usia di atas 55 tahun sebanyak 2
orang atau sebesar 5.8 %. Dari hail survey tersebut menunjukkan bahwa yang
menjadi responden atau petugas penilai di wilayah Jawa Barat didominasi oleh
usia 46 – 55 tahun

4.1.2.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Kelamin
Tabel 4.2Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin
1 Laki – Laki
2 Perempuan
Total

Jumlah Presentase
24
70.5 %
10
29.5 %
34
100 %

Sumber : hasil survey, data diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat dilihat bahwa karakteristik responden
berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh responden laki-laki sebanyak 24 orang
atau sebesar 70.5 %, sedangkan perempuan sebanyak 10 orang atau sebesar
29.5%. dari hasil survey tersebut menunjukan bahwa petugas penilai usaha
perkebunan wilayah Jawa Barat didominasi oleh petugas laki-laki berdasarkan
hasil penelitian sebagai responden.

4.1.3.

Transformasi Data

Dalam penelitian ini karena data yang dihasilkan dari penelitian ini skalanya
masih bersifat ordinal, sedangkan untuk keperluan regresi sederhana memerlukan
data berbentuk skala interval, maka data yang dalam skala ordinal tersebut
ditransformasikan terlebih dahulu ke dalam skala interval (menstranformasikan
data ordinal menjadi interval) dengan menggunakan Metode Succesive Interval
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(MSI), peneliti sudah melakukan tranformasi untuk data pelatihan dan data
kinerja, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel-tabel yang disajikan dalam
lampiran.

4.1.4.

Pengujian Validitas dan Reliabilitas

4.1.4.1. Uji Validitas
Pengujian validitas dilakukan dengan penyebaran kuesioner penelitian yang
disebarkan ke 34 sampel penelitian ini (dalam hal ini petugas penilai usaha
perkebunan di wilayah Jawa Barat) terdiri dari indikator/nomor item pernyataan
yang mewakili keseluruhan variabel-variabel Pelatihan dan Kinerja Karyawan.
Validitas menurut Sugiyono (2016:177) menunjukan derajat ketepatan antara data
yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh
peneliti untuk mencari validitas sebuah item, kita mengkorelasikan skor item
dengan toal item-item tersebut. Jika koefisien antara item dengan total item sama
atau diatas 0.3 makaitem tersebut dinyatakan valid, tetapi jika nilai korelasinya di
bawah 0.3 maka item tersebut dinyatakan tidak valid.
Tabel 4.3Uji Validitas Pelatihan

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Item
Pertanyaan
X-1
X-2
X-3
X-4
X-5
X-6
X-7
X-8
X-9
X-10

Corerected item – Total Correlation
rhitung
rkritis
0,739
0,30
0,751
0,30
0,426
0,30
0,455
0,30
0,657
0,30
0,713
0,30
0,321
0,30
0,631
0,30
0,421
0,30
0,441
0,30

Sumber : hasil penelitian, data diolah spss 24 2019

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
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Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat dilihat bahwa hasil uji validitas untuk
keseluruhan item kuesioner dalam variabel pelatihan yang terdiri dari 10 item
pernyataan tersebut dinyatakan valid, hal ini menunjukkan bahwa instrument
penelitian/item pernyataan dinyatakan abash atau dengan kata lain sah untuk
dijadikan sebagai alat ukur penelitian.
Tabel 4.4Uji Validitas Kinerja Karyawan

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Item
Pertanyaan
Y-1
Y-2
Y-3
Y-4
Y-5
Y-6
Y-7
Y-8
Y-9

Corerected item – Total Correlation
rhitung
rkritis
0,744
0,30
0,531
0,30
0,682
0,30
0,479
0,30
0,589
0,30
0,526
0,30
0,401
0,30
0,402
0,30
0,626
0,30

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber : hasil penelitian, data diolah spss 24 2019

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat dilihat bahwa hasil uji validitas untuk
keseluruhan item kuesioner dalam variabel kinerja petugas yang terdiri dari 9 item
pernyataan tersebut dinyatakan valid, hal ini menunjukkan bahwa instrument
penelitianitem pernyataan abash atau dengan kata lain sah untuk dijadikan sebagai
alat ukur penelitian

4.1.4.2. Uji Reliabilitas
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Uji reliabilitas sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek
yang akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2012 : 177), uji reliabilitas
kuesioner dalam penelitian digunakan metode split half item tersebut dibagi
menjadi dua kelompok yaitu kelompok item ganjil dan kelompok item genap,
kemudian masing-masing skor tiap itemnya dijumlahkan sehingga menghasilkan
skor total. Apanila korelasi 0,6 maka dikatakan item tersebut memberikan reliabel
yang cukup, sebaliknya apabila nilai korelasi dibawah 0,6 maka dikatakan item
tersebut kurang reliabel.
Uji reliabilitas yang digunakan untuk menguji kedua variabel dalam
penelitian ini yaitu dengan bantuan software IBM SPSS 24. Hasilnya diperoleh
sebagai berikut:
Tabel 4.5Uji Reliabilitas

Variabel
Pelatihan (X)
Kinerja (Y)

Crouchbach’s Alpha
0,737
0,733

Korelasi
0,6
0,6

Keterangan
Reliabel
eEliabel

Sumber : hasil penelitian, data diolah spss 24 2019

Berdasarkan tabel 4.5 tersebut di atas, dapat dilihat bahwa hasil uji reliabilitas
untuk variabel pelatihan dan kinerja memperoleh nilai Crouchbach’s Alphayang
lebih besar dari nilai korelasi, hal ini menujukkan bahwa data dinyatakan
“Reliabel”, hal ini karena sesuai dengan kaidah keputusan jika nilai
Crouchbach’s Alpha> Korelasi (0,6) maka data dinyatakan Reliabel atau dengan
kata lain data tersebut abash jika digunakan dalam beberapa kali pengujian
hasilnya akan tetap constant

4.1.5.

Uji Asumsi Klasik
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4.1.5.1. Uji Normalitas
Tabel 4.6Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Pelatihan Kinerja
N
34
34
a,b
Normal Parameters
Mean
44.3235 39.8824
Std.
3.29113 2.76082
Deviation
Most Extreme
Absolute
.170
.131
Differences
Positive
.103
.076
Negative
-.170
-.131
Test Statistic
.170
.131
c
Asymp. Sig. (2-tailed)
.014
.146c
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
Berdasarkan hasil pengujian dengan spss 24, didapatkan nilai signifikan dari
masing-masing variabel sebagai berikut :
1. Variabel pelatihan nilai sginifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0,014 <
0,05 maka kesimpulannya Ho diterima dan Ha ditolak artinya distribusi data
tersebut tidak normal
2. Variabel Kinerja nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0,146 >
0,05, maka kesimpulannya Ha diterima dan Ho dtolak, artinya distribusi data
tersebut normal
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4.1.5.2. Uji Linieritas
Tabel 4.7Uji Linieritas
ANOVA Table
Sum of
Squares
Pelatihan
* Kinerja

Between Groups

df

(Combined)

137.968 11

Linearity

102.376

Deviation from
Linearity

Mean
Square

F

Sig.

12.543

2.430

.037

1

102.376

19.833

.000

35.591 10

3.559

.690

.723

Within Groups

135.917

22

Total

357.441

33

5.162

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa uji linieritas dari variabel
pelatihan dan kinerja memperoleh nilai deviation from linearity Sig. adalah
0,723lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan linier secara
signifikan antara variabel Pelatihan (X) dengan variabel Kinerja (Y)
Selain itu dari data tabel di atas diperoleh nilai F hitung adalah 0,690< F tabel
2,30. Karena nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel maka dapat disimpulkan
bahwa ada hubungan liniear secara signifikan antara variabel pelatihan (X)
dengan variabel kinerja (Y).
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4.1.5.3. Uji Heteroskedastisitas
Gambar 4 1 Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 4.1 tersebut diatas dalam scatterplot terlihat bahwa data
menyebar secara acak, hal ini menunjukkan bahwa penyebaran dan pelatihan dan
kinerja karyawan menyebar atau dapat dikatakan bahwa data tidak terjadi
heteroskedastisitas dapat disimpulkan bahwa data yang diolah tidak memiliki
kesamaan residual, karena pada dasarnya uji heteroskedastisitas ini digunakan
untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsu klasik pada
regresi liniear, dimana dalam model regresi harus dipenuhi syarat tidak adanya
heteroskedastisitas,
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4.2. Pembahasan
4.2.1 Pelatihan Petugas Penilai Usaha Perkebunan di Wilayah Jawa Barat
Tabel 4.8
Tanggapan Responden Mengenai:
Sikap Instruktur menambah semangat dalam proses pelatihan
Alternatif Jawaban

Skor

Frekuensi

Sangat Setuju
Setuju
Cukup Setuju
Kurang Setuju
Sangat Tidak Setuju
Total

5
4
3
2
1

20
13
0
1
0
34

Presentase
(%)
59%
38%
0%
3%
0%
100 %

SkorKumulatif
(S*F)
100
52
0
2
0
154

Sumber : hasil survey, data diolah excel 2019

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, dapat dilihat bahwa hasil tanggpan responden
mengenai pernyataan “ Sikap Instruktur Menambah semangat dalam proses
Pelatihan”. Responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 20 orang atau
sebesar 59%, responden yang menjawab setuju sebanyak 13 orang atau 38%,
responden yang menjawab cukup setuju tidak ada, responden yang menjawab
kurang setuju sebanyak 1 orang atau 3%, dan responden yang menjawab sangat
tidak setuju tidak ada.
Dari hasil tanggapan responden tersebut dikategorikan dalam bentuk
pembobotan sebagai berikut:

34

SR

62

R

90

CT

118 T

146 ST 154

174

Berdasarkan hasil tanggapan yang diperoleh di atas, maka perolehan skor
adalah sebesar 154 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan
bahwa rata-rata karyawan menjawab sangat setuju terhadap pernyataan yang
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diberikan berkaitan dengan pelatihan yang diberikan, keseluruhan petugas penilai
usaha perkebunan sangat nyaman dengan sikap instruktur dalam memberikan
materi pelatihan memberikan semangat yang besar dalam proses pelatihan.
Tabel 4.9
Tanggapan Responden Mengenai:
Instruktur menguasai materi pelatihan
Alternatif Jawaban

Skor

Frekuensi

Sangat Setuju
Setuju
Cukup Setuju
Kurang Setuju
Sangat Tidak Setuju
Total

5
4
3
2
1

21
12
0
1
0
34

Presentase
(%)
62%
35%
0%
3%
0%
100 %

Skor Kumulatif
(S*F)
105
48
0
2
0
155

Sumber : hasil survey, data diolah excel 2019

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, dapat dilihat bahwa hasil tanggapan responden
mengenai pernyataan “Instruktur menguasai materi pelatihansehingga mampu
memberikan pelatihan yang detail kepada para peserta”. Responden yang
menjawab sangat setuju sebanyak 21 orang atau sebesar 62%, responden yang
menjawab setuju sebanyak 12 orang atau 35%, responden yang menjawab cukup
setuju tidak ada, responden yang menjawab kurang setuju sebanyak 1 orang atau
3%, dan responden yang menjawab sangat tidak setuju tidak ada.
Dari hasil tanggapan responden tersebut dikategorikan dalam bentuk
pembobotan sebagai berikut:

34

SR 62

R

90

CT

118 T

146 ST 155

174

Berdasarkan hasil tanggapan yang diperoleh di atas, maka perolehan skor
adalah sebesar 155 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan
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bahwa rata-rata karyawan menjawab sangat setuju terhadap pernyataan yang
diberikan berkaitan dengan pelatihan yang diberikan, keseluruhan petugas penilai
usaha perkebunan sangat mengerti dengan Instruktur yang menguasai materi
pelatihansehingga mampu memberikan pelatihan yang detail kepada para peserta.
Tabel 4.10
Tanggapan Responden Mengenai:
Peserta yang mengikuti pelatihan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan
Alternatif Jawaban

Skor

Frekuensi

Sangat Setuju
Setuju
Cukup Setuju
Kurang Setuju
Sangat Tidak Setuju
Total

5
4
3
2
1

12
17
5
0
0
34

Presentase
(%)
35%
50%
15%
0%
0%
100 %

Skor Kumulatif
(S*F)
60
68
15
0
0
143

Sumber : hasil survey, data diolah excel 2019

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, dapat dilihat bahwa hasil tanggpan responden
mengenai pernyataan “peserta yang mengikuti pelatihan sesuai dengan
persyaratan yang telah ditetapkan”. Responden yang menjawab sangat setuju
sebanyak 12 orang atau sebesar 35%, responden yang menjawab setuju sebanyak
17 orang atau 50%, responden yang menjawab cukup setuju menjawab 5 orang
atau 15%, responden yang menjawab kurang setuju tidak ada dan responden yang
menjawab sangat tidak setuju tidak ada.
Dari hasil tanggapan responden tersebut dikategorikan dalam bentuk
pembobotan sebagai berikut:
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Berdasarkan hasil tanggapan yang diperoleh di atas, maka perolehan skor
adalah sebesar 143 termasuk dalam kategori Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa
rata-rata karyawan menjawab setuju terhadap pernyataan yang diberikan berkaitan
dengan Peserta yang mengikuti pelatihan sesuai dengan persyaratan yang telah
ditetapkan, sehingga memang peserta pelatihan sudah memenuhi persyaratan
sesuai dengan ketentuan.
Tabel 4.11
Tanggapan Responden Mengenai:
Peserta yang mengikuti pelatihan sesuai dengan jabatan dibidang perkebunan
Alternatif Jawaban

Skor

Frekuensi

Sangat Setuju
Setuju
Cukup Setuju
Kurang Setuju
Sangat Tidak Setuju
Total

5
4
3
2
1

7
17
7
3
0
34

Presentase
(%)
21%
50%
21%
9%
0%
100 %

Skor Kumulatif
(S*F)
35
68
21
6
0
130

Sumber : hasil survey, data diolah excel 2019

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, dapat dilihat bahwa hasil tanggapan responden
mengenai pernyataan “Peserta yang mengikuti pelatihan sesuai dengan jabatan
dibidang perkebunan”. Responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 7 orang
atau sebesar 21%, responden yang menjawab setuju sebanyak 17 orang atau 50%,
responden yang menjawab cukup setuju menjawab 7 orang atau 21%, responden
yang menjawab kurang setuju sebanyak 3 orang atau 9% dan responden yang
menjawab sangat tidak setuju tidak ada.
Dari hasil tanggapan responden tersebut dikategorikan dalam bentuk
pembobotan sebagai berikut:
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R
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174

Berdasarkan hasil tanggapan yang diperoleh di atas, maka perolehan skor
adalah sebesar 130 termasuk dalam kategori Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa
rata-rata karyawan menjawab setuju terhadap pernyataan yang diberikan berkaitan
dengan Peserta yang mengikuti pelatihan sesuai dengan jabatan dibidang
perkebunan, sehingga memang peserta pelatihan sudah sesuai tupoksi masing
masing instansi.
Tabel 4.12
Tanggapan Responden Mengenai:
Materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan
Alternatif Jawaban

Skor

Frekuensi

Sangat Setuju
Setuju
Cukup Setuju
Kurang Setuju
Sangat Tidak Setuju
Total

5
4
3
2
1

21
13
0
0
0
34

Presentase
(%)
62%
38%
0%
0%
0%
100 %

Skor Kumulatif
(S*F)
105
52
0
0
0
157

Sumber : hasil survey, data diolah excel 2019

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, dapat dilihat bahwa hasil tanggapan responden
mengenai pernyataan “Materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan”.
Responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 21 orang atau sebesar 62%,
responden yang menjawab setuju sebanyak 13 orang atau 38%, responden yang
menjawab cukup setuju tidak ada responden yang menjawab kurang setuju tidak
ada dan responden yang menjawab sangat tidak setuju tidak ada.
Dari hasil tanggapan responden tersebut dikategorikan dalam bentuk
pembobotan sebagai berikut:
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Berdasarkan hasil tanggapan yang diperoleh di atas, maka perolehan skor
adalah sebesar 157 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan
bahwa rata-rata karyawan menjawab sangat setuju terhadap pernyataan yang
diberikan berkaitan dengan Materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan
sehingga sangat membantu dalam proses pekerjaan khusunya penilaian usaha
perkebunan.
Tabel 4.13
Tanggapan Responden Mengenai:
Program Pelatihan diberikan berdasarkan kebutuhan pekerjaan
Alternatif Jawaban

Skor

Frekuensi

Sangat Setuju
Setuju
Cukup Setuju
Kurang Setuju
Sangat Tidak Setuju
Total

5
4
3
2
1

21
13
0
0
0
34

Presentase
(%)
62%
38%
0%
0%
0%
100 %

Skor Kumulatif
(S*F)
105
52
0
0
0
157

Sumber : hasil survey, data diolah excel 2019

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, dapat dilihat bahwa hasil tanggapan responden
mengenai pernyataan “Program Pelatihan diberikan berdasarkan kebutuhan
pekerjaan”. Responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 21 orang atau
sebesar 62%, responden yang menjawab setuju sebanyak 13 orang atau 38%,
responden yang menjawab cukup setuju tidak ada responden yang menjawab
kurang setuju tidak ada dan responden yang menjawab sangat tidak setuju tidak
ada.
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Dari hasil tanggapan responden tersebut dikategorikan dalam bentuk
pembobotan sebagai berikut:

34
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R
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T
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Berdasarkan hasil tanggapan yang diperoleh di atas, maka perolehan skor
adalah sebesar 157 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan
bahwa rata-rata karyawan menjawab sangat setuju terhadap pernyataan yang
diberikan berkaitan dengan Program Pelatihan diberikan berdasarkan kebutuhan
pekerjaan sehingga sangat membantu dalam proses pekerjaan khusunya penilaian
usaha perkebunan.
Tabel 4.14
Tanggapan Responden Mengenai:
Metode pelatihan yang dilakukan meliputi teori dan praktek lapangan
Alternatif Jawaban

Skor

Frekuensi

Sangat Setuju
Setuju
Cukup Setuju
Kurang Setuju
Sangat Tidak Setuju
Total

5
4
3
2
1

20
14
0
0
0
34

Presentase
(%)
59%
41%
0%
0%
0%
100 %

Skor Kumulatif
(S*F)
100
56
0
0
0
157

Sumber : hasil survey, data diolah excel 2019

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, dapat dilihat bahwa hasil tanggapan responden
mengenai pernyataan “Metode pelatihan yang dilakukan meliputi teori dan
praktek lapangan”. Responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 20 orang
atau sebesar 59%, responden yang menjawab setuju sebanyak 14 orang atau 41%,
responden yang menjawab cukup setuju tidak ada responden yang menjawab

70

kurang setuju tidak ada dan responden yang menjawab sangat tidak setuju tidak
ada.
Dari hasil tanggapan responden tersebut dikategorikan dalam bentuk
pembobotan sebagai berikut:
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R
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118 T

146 ST 156

174

Berdasarkan hasil tanggapan yang diperoleh di atas, maka perolehan skor
adalah sebesar 156 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan
bahwa rata-rata karyawan menjawab sangat setuju terhadap pernyataan yang
diberikan berkaitan dengan Metode pelatihan yang dilakukan meliputi teori dan
praktek lapangan sehingga sangat membantu dalam proses pekerjaan khusunya
penilaian usaha perkebunan.
Tabel 4.15
Tanggapan Responden Mengenai:
Metode pelatihan yang digunakan sudah sesuai dengan materi yang diberikan
Alternatif Jawaban

Skor

Frekuensi

Sangat Setuju
Setuju
Cukup Setuju
Kurang Setuju
Sangat Tidak Setuju
Total

5
4
3
2
1

14
19
1
0
0
34

Presentase
(%)
41%
56%
3%
0%
0%
100 %

Skor Kumulatif
(S*F)
70
76
3
0
0
149

Sumber : hasil survey, data diolah excel 2019

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, dapat dilihat bahwa hasil tanggapan responden
mengenai pernyataan “Metode pelatihan yang digunakan sudah sesuai dengan
materi yang diberikan”. Responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 14
orang atau sebesar 41%, responden yang menjawab setuju sebanyak 19 orang atau
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50%, responden yang menjawab cukup setuju menjawab 1 orang atau 3%,
responden yang menjawab kurang setuju tidak ada dan responden yang menjawab
sangat tidak setuju tidak ada.
Dari hasil tanggapan responden tersebut dikategorikan dalam bentuk
pembobotan sebagai berikut:
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T
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Berdasarkan hasil tanggapan yang diperoleh di atas, maka perolehan skor
adalah sebesar 149 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan
bahwa rata-rata karyawan menjawab sangat setuju terhadap pernyataan yang
diberikan berkaitan dengan Metode pelatihan yang digunakan sudah sesuai
dengan materi yang diberikan sehingga sangat membantu dalam proses pekerjaan
khusunya penilaian usaha perkebunan.
Tabel 4.16
Tanggapan Responden Mengenai:
Tujuan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan
Alternatif Jawaban

Skor

Frekuensi

Sangat Setuju
Setuju
Cukup Setuju
Kurang Setuju
Sangat Tidak Setuju
Total

5
4
3
2
1

18
16
0
0
0
34

Presentase
(%)
53%
47%
0%
0%
0%
100 %

Skor Kumulatif
(S*F)
90
64
0
0
0
154

Sumber : hasil survey, data diolah excel 2019

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, dapat dilihat bahwa hasil tanggapan responden
mengenai pernyataan “Tujuan

pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang akan

dilaksanakan”. Responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 18 orang atau
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sebesar 53%, responden yang menjawab setuju sebanyak 16 orang atau 47%,
responden yang menjawab cukup setuju tidak ada, responden yang menjawab
kurang setuju tidak ada dan responden yang menjawab sangat tidak setuju tidak
ada.
Dari hasil tanggapan responden tersebut dikategorikan dalam bentuk
pembobotan sebagai berikut:
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Berdasarkan hasil tanggapan yang diperoleh di atas, maka perolehan skor
adalah sebesar 154 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan
bahwa rata-rata karyawan menjawab sangat setuju terhadap pernyataan yang
diberikan berkaitan dengan Tujuan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang akan
dilaksanakan sehingga sangat membantu dalam proses pekerjaan khusunya
penilaian usaha perkebunan.
Tabel 4.17
Tanggapan Responden Mengenai:
Tujuan pelatihan tepat sasaran dengan kegiatan yang akan dilakukan
Alternatif Jawaban

Skor

Frekuensi

Sangat Setuju
Setuju
Cukup Setuju
Kurang Setuju
Sangat Tidak Setuju
Total

5
4
3
2
1

16
18
0
0
0
34

Presentase
(%)
47%
53%
0%
0%
0%
100 %

Skor Kumulatif
(S*F)
80
72
0
0
0
152

Sumber : hasil survey, data diolah excel 2019

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, dapat dilihat bahwa hasil tanggapan responden
mengenai pernyataan “Tujuan pelatihan tepat sasaran dengan kegiatan yang akan
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dilakukan”. Responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 16 orang atau
sebesar 47%, responden yang menjawab setuju sebanyak 18 orang atau 53%,
responden yang menjawab cukup setuju tidak ada, responden yang menjawab
kurang setuju tidak ada dan responden yang menjawab sangat tidak setuju tidak
ada.
Dari hasil tanggapan responden tersebut dikategorikan dalam bentuk
pembobotan sebagai berikut:
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Berdasarkan hasil tanggapan yang diperoleh di atas, maka perolehan skor
adalah sebesar 152 termasuk dalam kategori sangat setuju. Hal ini menunjukkan
bahwa rata-rata karyawan menjawab sangat setuju terhadap pernyataan yang
diberikan berkaitan dengan Tujuan pelatihan tepat sasaran dengan kegiatan yang
akan dilakukan sehingga sangat membantu dalam proses pekerjaan khususnya
penilaian usaha perkebunan.
Tabel 4.18
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pelatihan Petugas Penilai
Usaha Perkebunan Wilayah Jawa Barat
No
Pernyataan
Skor Penilaian
Sikap Instruktur dalam memberikan materi
Sangat
1 pelatihan menambah semangat dalam proses 154
Setuju
pelatihan
Instruktur menguasai materi pelatihansehingga
Sangat
2 mampu memberikan pelatihan yang detail kepada 155
Setuju
para peserta
Menurut anda peserta yang mengikuti pelatihan
3
143
Setuju
sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan
Menurut anda peserta yang mengikuti pelatihan
4
130
Setuju
sesuai dengan jabatan dibidang perkebunan
5 Materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan Anda, 157
Sangat
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6
7
8
9
10

sehingga mampu menunjang pekerjaan yang Anda
lakukan
Program Pelatihan diberikan berdasarkan kebutuhan
157
pekerjaan
Metode pelatihan yang dilakukan meliputi teori dan
156
praktek lapangan
Metode pelatihan yang digunakan sudah sesuai
149
dengan materi yang diberikan
Tujuan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang
154
akan dilaksanakan
Tujuan pelatihan tepat sasaran dengan kegiatan
152
yang akan dilakukan
Total
1507
Rata-rata
150,7

Setuju
Sangat
Setuju
Sangat
Setuju
Sangat
Setuju
Sangat
Setuju
Sangat
Setuju
Sangat
Setuju

Berdasarkan dari hasil rekapitulasi tanggapan responden dikategorikan dalam
bentuk pembobotan sebagai berikut :
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R
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118 T 130 146 ST 150,7174

Berdasarkan table 4.18 di atas, dapat dilihat bahwa hasil rekapitulasi
tanggapan responden mengenai pelatihan memperoleh skor 150,7 termasuk dalam
kategori sangat setuju. Pernyataan “Menurut anda peserta yang mengikuti
pelatihan sesuai dengan jabatan dibidang perkebunan” mendapatkan skor paling
rendah yaitu 130 atau setuju hal ini menunjukkan bahwa masih perlu peningkatan
dalam hal kepersertaan dalam mengikuti pelatihan petugas penilai ini.

Pada

dasarnya pelatihan petugas penilai ini harus dilakukan bagi para karyawan dalam
pelaksanaan penilaian usaha perkebunan yang mana berdasarkan fakta bahwa
dengan tidak mengikuti pelatihan petugas penilai usaha perkebunan tidak dapat
melaksanakan kegiatan penilaian usaha perkebunan.
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Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Mangkunegara (2013:46)
yang menyatakan bahwa :
“Pelatihan adalah Suatu proses pendidikan jangka pendek yang
mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir dimana pegawai non
manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan
terbatas”.
4.2.2 Kinerja Petugas Penilai Usaha Perkebunan di Wilayah Jawa Barat
Tabel 4.19
Tanggapan Responden Mengenai:
Kondisi kerja mendukung saya dalam proses pelaksanaan pekerjaan
Presentase Skor Kumulatif
Alternatif Jawaban
Skor Frekuensi
(%)
(S*F)
Sangat Setuju
5
13
38%
65
Setuju
4
20
59%
80
Cukup Setuju
3
0
0%
0
Kurang Setuju
2
1
3%
2
Sangat Tidak Setuju
1
0
0%
0
Total
34
100 %
147
Sumber : hasil survey, data diolah excel 2019

Berdasarkan tabel 4.19 di atas, dapat dilihat bahwa hasil tanggapan responden
mengenai pernyataan “Kondisi kerja mendukung dalam proses pelaksanaan
pekerjaan”. Responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 13 orang atau
sebesar 38%, responden yang menjawab setuju sebanyak 20 orang atau 59%,
responden yang menjawab cukup setuju tidak ada, responden yang menjawab
kurang setuju sebanyak 1 orang atau 3% dan responden yang menjawab sangat
tidak setuju tidak ada.
Dari hasil tanggapan responden tersebut dikategorikan dalam bentuk
pembobotan sebagai berikut:

34
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R
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T

146 ST 147

174
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Berdasarkan hasil tanggapan yang diperoleh di atas, maka perolehan skor
adalah sebesar 147 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan
bahwa rata-rata karyawan menjawab sangat setuju terhadap pernyataan yang
diberikan berkaitan dengan Kondisi kerja mendukung dalam proses pelaksanaan
pekerjaan sehingga sangat membantu dalam proses pekerjaan khususnya penilaian
usaha perkebunan. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi
kerja di tempat masing-masing bekerja sangat mendukung terhadap pekerjaan
yang dilakukan.
Tabel 4.20
Tanggapan Responden Mengenai:
Saya mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
Presentase Skor Kumulatif
Alternatif Jawaban
Skor Frekuensi
(%)
(S*F)
Sangat Setuju
5
11
32%
55
Setuju
4
22
65%
88
Cukup Setuju
3
1
3%
3
Kurang Setuju
2
0
0%
0
Sangat Tidak Setuju
1
0
0%
0
Total
34
100 %
146
Sumber : hasil survey, data diolah excel 2019

Berdasarkan tabel 4.20 di atas, dapat dilihat bahwa hasil tanggapan responden
mengenai pernyataan “Saya mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu
yang telah ditentukan”. Responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 11
orang atau sebesar 32%, responden yang menjawab setuju sebanyak 22 orang atau
62%, responden yang menjawab cukup setuju

sebanyak 1 orang atau 3%,

responden yang menjawab kurang setuju tidak ada dan responden yang menjawab
sangat tidak setuju tidak ada.
Dari hasil tanggapan responden tersebut dikategorikan dalam bentuk
pembobotan sebagai berikut:
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Berdasarkan hasil tanggapan yang diperoleh di atas, maka perolehan skor
adalah sebesar 146 termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa
rata-rata karyawan menjawab sangat setuju terhadap pernyataan yang diberikan
berkaitan dengan Saya mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang
telah ditentukan dalam proses pekerjaan khususnya penilaian usaha perkebunan.
Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa para petugas sangat mampu
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.
Tabel 4.21
Tanggapan Responden Mengenai:
Pekerjaan yang saya lakukan sudah sesuai dengan standard yang ditentukan
Presentase Skor Kumulatif
Alternatif Jawaban
Skor Frekuensi
(%)
(S*F)
Sangat Setuju
5
20
59%
100
Setuju
4
14
41%
56
Cukup Setuju
3
0
0%
0
Kurang Setuju
2
0
0%
0
Sangat Tidak Setuju
1
0
0%
0
Total
34
100 %
156
Sumber : hasil survey, data diolah excel 2019

Berdasarkan tabel 4.21 di atas, dapat dilihat bahwa hasil tanggapan responden
mengenai pernyataan “Pekerjaan yang saya lakukan sudah sesuai dengan standard
yang ditentukan”. Responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 20 orang
atau sebesar 59%, responden yang menjawab setuju sebanyak 14 orang atau 41%,
responden yang menjawab cukup setuju tidak ada responden yang menjawab
kurang setuju tidak ada dan responden yang menjawab sangat tidak setuju tidak
ada.
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Dari hasil tanggapan responden tersebut dikategorikan dalam bentuk
pembobotan sebagai berikut:
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Berdasarkan hasil tanggapan yang diperoleh di atas, maka perolehan skor
adalah sebesar 146 termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa
rata-rata karyawan menjawab sangat setuju terhadap pernyataan yang diberikan
berkaitan dengan Pekerjaan yang saya lakukan sudah sesuai dengan standard yang
ditentukan dalam proses pekerjaan khususnya penilaian usaha perkebunan.
Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa para petugas dalam
melaksanakan pekerjaan sudah sangat sesuai dengan standard yang telah
ditentukan.
Tabel 4.22
Tanggapan Responden Mengenai:
Saya mampu melaksanakan pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawab
Presentase Skor Kumulatif
Alternatif Jawaban
Skor Frekuensi
(%)
(S*F)
Sangat Setuju
5
15
44%
75
Setuju
4
19
56%
76
Cukup Setuju
3
0
0%
0
Kurang Setuju
2
0
0%
0
Sangat Tidak Setuju
1
0
0%
0
Total
34
100 %
151
Sumber : hasil survey, data diolah excel 2019

Berdasarkan tabel 4.22 di atas, dapat dilihat bahwa hasil tanggapan responden
mengenai pernyataan “Saya mampu melaksanakan pekerjaan yang sudah menjadi
tanggung jawab”. Responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 15 orang
atau sebesar 44%, responden yang menjawab setuju sebanyak 19 orang atau 56%,
responden yang menjawab cukup setuju tidak ada responden yang menjawab
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kurang setuju tidak ada dan responden yang menjawab sangat tidak setuju tidak
ada.
Dari hasil tanggapan responden tersebut dikategorikan dalam bentuk
pembobotan sebagai berikut:

34

SR

62

R

90

CT

118

T

146 ST 151

174

Berdasarkan hasil tanggapan yang diperoleh di atas, maka perolehan skor
adalah sebesar 151 termasuk dalam kategorisangat tinggi. Hal ini menunjukkan
bahwa rata-rata karyawan menjawab sangat setuju terhadap pernyataan yang
diberikan berkaitan dengan Saya mampu melaksanakan pekerjaan yang sudah
menjadi tanggung jawab dalam proses pekerjaan khususnya penilaian usaha
perkebunan. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa para sangat
mampu dalam mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya dalam kegiatan
penilaian usaha perkebunan.
Tabel 4.23
Tanggapan Responden Mengenai:
Saya berusaha untuk menganalisa data dan informasi dengan akurat
Presentase Skor Kumulatif
Alternatif Jawaban
Skor Frekuensi
(%)
(S*F)
Sangat Setuju
5
14
41%
70
Setuju
4
20
59%
80
Cukup Setuju
3
0
0%
0
Kurang Setuju
2
0
0%
0
Sangat Tidak Setuju
1
0
0%
0
Total
34
100 %
150
Sumber : hasil survey, data diolah excel 2019

Berdasarkan tabel 4.23 di atas, dapat dilihat bahwa hasil tanggapan responden
mengenai pernyataan “Saya berusaha untuk menganalisa data dan informasi
dengan akurat”. Responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 14 orang atau
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sebesar 41%, responden yang menjawab setuju sebanyak 20 orang atau 59%,
responden yang menjawab cukup setuju tidak ada responden yang menjawab
kurang setuju tidak ada dan responden yang menjawab sangat tidak setuju tidak
ada.
Dari hasil tanggapan responden tersebut dikategorikan dalam bentuk
pembobotan sebagai berikut:
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Berdasarkan hasil tanggapan yang diperoleh di atas, maka perolehan skor
adalah sebesar 150 termasuk dalam kategorisangat tinggi. Hal ini menunjukkan
bahwa rata-rata karyawan menjawab sangat setuju terhadap pernyataan yang
diberikan berkaitan dengan Saya berusaha untuk menganalisa data dan informasi
dengan akurat khususnya dalam kegiatan penilaian usaha perkebunan.
Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa para petugas sudah sangat
berusahaha menganalisa data dan informasi dengan akurat untuk menghasilkan
penilaian seobjektif mungkin.
Tabel 4.24
Tanggapan Responden Mengenai:
Saya menggunakan perangkat/ peralatan dalam mendukung aktivitas pekerjaan
yang dilakukan
Presentase Skor Kumulatif
Alternatif Jawaban
Skor Frekuensi
(%)
(S*F)
Sangat Setuju
5
14
41%
70
Setuju
4
19
56%
76
Cukup Setuju
3
1
3%
3
Kurang Setuju
2
0
0%
0
Sangat Tidak Setuju
1
0
0%
0
Total
34
100 %
149
Sumber : hasil survey, data diolah excel 2019
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Berdasarkan tabel 4.24 di atas, dapat dilihat bahwa hasil tanggapan responden
mengenai pernyataan “Saya menggunakan perangkat/ peralatan dalam mendukung
aktivitas pekerjaan yang dilakukan”. Responden yang menjawab sangat setuju
sebanyak 14 orang atau sebesar 41%, responden yang menjawab setuju sebanyak
19 orang atau 59%, responden yang menjawab cukup setuju sebanyak 1 orang
atau sebesar 3%, responden yang menjawab kurang setuju tidak ada dan
responden yang menjawab sangat tidak setuju tidak ada.
Dari hasil tanggapan responden tersebut dikategorikan dalam bentuk
pembobotan sebagai berikut:
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R
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Berdasarkan hasil tanggapan yang diperoleh di atas, maka perolehan skor
adalah sebesar 149 termasuk dalam kategorisangat tinggi. Hal ini menunjukkan
bahwa rata-rata karyawan menjawab sangat setuju terhadap pernyataan yang
diberikan berkaitan dengan Saya menggunakan perangkat/ peralatan dalam
mendukung aktivitas pekerjaan yang dilakukan khususnya dalam kegiatan
penilaian usaha perkebunan. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa
para petugas tergantung dalam menggunakan perangkat / peralatan dalam proses
pelakasanaan penilaian usaha perkebunan.
Tabel 4.25
Tanggapan Responden Mengenai:
Dalam pekerjaan ini saya melakukan diskusi dan analisa bersama dalam membuat
keputusan tentang pekerjaan
Presentase Skor Kumulatif
Alternatif Jawaban
Skor Frekuensi
(%)
(S*F)
Sangat Setuju
5
27
79%
135
Setuju
4
7
21%
28
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Cukup Setuju
Kurang Setuju
Sangat Tidak Setuju
Total

3
2
1

0
0
0
34

0%
0%
0%
100 %

0
0
0
163

Sumber : hasil survey, data diolah excel 2019

Berdasarkan tabel 4.25 di atas, dapat dilihat bahwa hasil tanggapan responden
mengenai pernyataan “Dalam pekerjaan ini saya melakukan diskusi dan analisa
bersama dalam membuat keputusan tentang pekerjaan”. Responden yang
menjawab sangat setuju sebanyak 27 orang atau sebesar 79%, responden yang
menjawab setuju sebanyak 7 orang atau 21%, responden yang menjawab cukup
setuju

tidak ada, responden yang menjawab kurang setuju tidak ada dan

responden yang menjawab sangat tidak setuju tidak ada.
Dari hasil tanggapan responden tersebut dikategorikan dalam bentuk
pembobotan sebagai berikut:
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R
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Berdasarkan hasil tanggapan yang diperoleh di atas, maka perolehan skor
adalah sebesar 163 termasuk dalam kategorisangat tinggi. Hal ini menunjukkan
bahwa rata-rata karyawan menjawab sangat setuju terhadap pernyataan yang
diberikan berkaitan dengan Dalam pekerjaan ini saya melakukan diskusi dan
analisa bersama dalam membuat keputusan tentang pekerjaan khususnya dalam
kegiatan penilaian usaha perkebunan. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan
bahwa para petugas dalam membuat keputusan pekerjaan selalu melakukan
diskusi dan analisa bersam dengan tim penilai usaha perkebunan.
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Tabel 4.26
Tanggapan Responden Mengenai:
Saya sepenuhnya bertanggung jawab terhadap hasil perkerjaan yang sudah
dilakukan
Presentase Skor Kumulatif
Alternatif Jawaban
Skor Frekuensi
(%)
(S*F)
Sangat Setuju
5
17
50%
85
Setuju
4
17
50%
68
Cukup Setuju
3
0
0%
0
Kurang Setuju
2
0
0%
0
Sangat Tidak Setuju
1
0
0%
0
Total
34
100 %
153
Sumber : hasil survey, data diolah excel 2019

Berdasarkan tabel 4.26 di atas, dapat dilihat bahwa hasil tanggapan responden
mengenai pernyataan “Saya sepenuhnya bertanggung jawab terhadap hasil
perkerjaan yang sudah dilakukan”. Responden yang menjawab sangat setuju
sebanyak 17 orang atau sebesar 50%, responden yang menjawab setuju sebanyak
17 orang atau 50%, responden yang menjawab cukup setuju tidak ada, responden
yang menjawab kurang setuju tidak ada dan responden yang menjawab sangat
tidak setuju tidak ada.
Dari hasil tanggapan responden tersebut dikategorikan dalam bentuk
pembobotan sebagai berikut:
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Berdasarkan hasil tanggapan yang diperoleh di atas, maka perolehan skor
adalah sebesar 153 termasuk dalam kategorisangat tinggi. Hal ini menunjukkan
bahwa rata-rata karyawan menjawab sangat setuju terhadap pernyataan yang
diberikan berkaitan dengan Saya sepenuhnya bertanggung jawab terhadap hasil
perkerjaan yang sudah dilakukankhususnya dalam kegiatan penilaian usaha
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perkebunan. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa para petugas
sangat beratanggung jawab terhadap hasil penilaian usaha perkebunan yang telah
dilaksanakan.
Tabel 4.27
Tanggapan Responden Mengenai:
Saya mempunyai ide dan gagasan baru dalam pelaksanaan pekerjaan tanpa
menyalahi prosedur yang telah ditetapkan
Presentase Skor Kumulatif
Alternatif Jawaban
Skor Frekuensi
(%)
(S*F)
Sangat Setuju
5
10
29%
50
Setuju
4
20
59%
80
Cukup Setuju
3
3
9%
9
Kurang Setuju
2
1
3%
2
Sangat Tidak Setuju
1
0
0%
0
Total
34
100 %
141
Sumber : hasil survey, data diolah excel 2019

Berdasarkan tabel 4.27 di atas, dapat dilihat bahwa hasil tanggapan responden
mengenai pernyataan “Saya mempunyai ide dan gagasan baru dalam pelaksanaan
pekerjaan tanpa menyalahi prosedur yang telah ditetapkan”. Responden yang
menjawab sangat setuju sebanyak 10 orang atau sebesar 29%, responden yang
menjawab setuju sebanyak 20 orang atau 59%, responden yang menjawab cukup
setuju

sebanyak 3 orang atau 9%, responden yang menjawab kurang setuju

sebanyak 1 orang atau 3%, dan responden yang menjawab sangat tidak setuju
tidak ada.
Dari hasil tanggapan responden tersebut dikategorikan dalam bentuk
pembobotan sebagai berikut:

34

SR

62

R

90

CT

118 T 141 146

ST

174
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Berdasarkan hasil tanggapan yang diperoleh di atas, maka perolehan skor
adalah sebesar 141 termasuk dalam kategoritinggi. Hal ini menunjukkan bahwa
rata-rata karyawan menjawab setuju terhadap pernyataan yang diberikan berkaitan
dengan Saya mempunyai ide dan gagasan baru dalam pelaksanaan pekerjaan
tanpa menyalahi prosedur yang telah ditetapkan khususnya dalam kegiatan
penilaian usaha perkebunan. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa
para petugas mempunyai ide atau gagasan untuk dapat mempermudah pekerjaan
yang dilaksanakan dalam penilaian usaha perkebunan.
Tabel 4.28
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Kinerja Petugas Penilai
Usaha Perkebunan Wilayah Jawa Barat
No
Pernyataan
Skor Penilaian
Kondisi kerja mendukung saya dalam proses
Sangat
1
147
pelaksanaan pekerjaan
Setuju
Saya mampu melaksanakan pekerjaan sesuai
2
146
Setuju
dengan waktu yang telah ditentukan
Pekerjaan yang saya lakukan sudah sesuai dengan
Sangat
3
156
standard yang ditentukan
Setuju
Saya mampu melaksanakan pekerjaan yang sudah
Sangat
4
151
menjadi tanggung jawab
Setuju
Saya berusaha untuk menganalisa data dan
Sangat
5
150
informasi dengan akurat
Setuju
Saya menggunakan perangkat/ peralatan dalam
Sangat
6
149
mendukung aktivitas pekerjaan yang dilakukan
Setuju
Dalam pekerjaan ini saya melakukan diskusi dan
Sangat
7 analisa bersama dalam membuat keputusan tentang 163
Setuju
pekerjaan
Saya sepenuhnya bertanggung jawab terhadap hasil
Sangat
8
153
perkerjaan yang sudah dilakukan
Setuju
Saya mempunyai ide dan gagasan baru dalam
9 pelaksanaan pekerjaan tanpa menyalahi prosedur
141
Setuju
yang telah ditetapkan
Total
1356
Sangat
Setuju
Rata-rata
150,67
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Berdasarkan dari hasil rekapitulasi tanggapan responden dikategorikan dalam
bentuk pembobotan sebagai berikut :

34

SR

62

R

90

CT

118 T 141 146 ST 163
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Berdasarkan table 4.28 di atas, dapat dilihat bahwa hasil rekapitulasi
tanggapan responden mengenai pelatihan memperoleh skor 163 termasuk dalam
kategori sangat setuju. Pernyataan “Saya mempunyai ide dan gagasan baru dalam
pelaksanaan pekerjaan tanpa menyalahi prosedur yang telah ditetapkan”
mendapatkan skor paling rendah yaitu 141 atau setuju hal ini menunjukkan bahwa
masih perlu peningkatan dalam ide atau gagasan petugas penilai usaha
perkebunan dalam pelaksanaan pekerjaan. Pada dasarnya kinerja petugas penilai
usaha perkebunan dalam hal ini harus menunjukkan kinerja sangat baik karena
kegiatan penilaian usaha perkebunan ini tidak hanya berpengaruh terhadap para
petugas penilai usaha perkebunan dalam melaksanakan pekerjaannya tetapi juga
berpengaruh terhadap perusahaan perkebunan besar yang dilakukan penilaian..
Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Mangkunegara (2013:67)
yang menyatakan bahwa :
“Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual pefomance
(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya dicapai seseorang). Pengertian
kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh
seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab
yang diberikan kepadanya”.
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4.2.3

Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Petugas Penilai Usaha
Perkebunan di Wilayah Provinsi Jawa Barat

4.2.3.1. Analisis Regresi Linier Sederhana
Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menguji pengaruh dari
variabel Pelatihan Terhadap Kinerja Petugas Penilai Usaha Perkebunan di
Wilayah Jawa Barat dengan bantuan program SPSS 24.0. dari hasil analisis diatas
dapat diketahui persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:
Tabel 4 29 Persamaan Regresi
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients

Model

B
(Constant)

Standardized
Coefficients

Std. Error

16.161

5.075

.535

.114

t

Sig.

Beta
3.185

.003

4.687

.000

1
Pelatihan

.638

a. Dependent Variable: Kinerja
Dari tabel regresi linier diatas maka dapat disimpulkan bahwa:
1. a adalah intercept atau konstanta dari unstandardized coefficient. Dalam hal ini
nilainya sebesar 16,161. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai
arti bahwa jika tida ada pelatihan (X) maka nilai konsisten Kinerja (Y) adalah
sebesar 16,161
2. b adalah angka koefisien regresi. Nilainya sebesar 0,535. Angka ini
mengandung arti bahwa setiap perubahan 1% pelatihan (X), maka kinerja (Y)
akan meningkat sebesar 0,535
3. Karena nilai koefisien regresi bernilai (+), maka dengan demikian dapat
dikatakan

Pelatihan

(X)

berpengaruh

positif

terhadap

sehinggapersamaan regresinya adalah Y = 16,161 + 0,535 X

kinerja

(Y).
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4.2.3.2. Analisis Koefien Korelasi
Untuk mengetahui besarnya hubungan dari kedua variabel yaitu Pelatihan
terhadap kinerja, maka dilakukan uji koefisien korelasi. Berdasarkan perhitungan
menggunakan Software SPSS versi 24 diketahui nilaikoefisien korelasi sebagai
berikut:
Tabel 4.30 Koefisien Korelasi
Model Summary

Model

R

1

.638a

Adjusted R
Square

R Square
.407

Std. Error of
the Estimate

.388

2.15894

a. Predictors: (Constant), Pelatihan
Nilai korelasi R sebesar 0,638 artinya besarnya hubungan antara Pelatihan
dan Kinerja sebesar 63,8% berdasarkan pedoman interpretasi mengenai koefisien
korelasi bahwa nilai 0,638 termasuk kategori hungan kuat. Hal ini menunjukkan
bahwa terdapat hubungan yang kuat antara Pelatihan dengan Kinerja.
4.2.3.3. Koefisien Determinasi
Untuk mengetahui besar kontribusi pengaruh variabel Pelatihan terhadap
kinerja

dilakukan

uji

koefisien

determinasi.

Berdasarkan

perhitungan

menggunakan Software SPSS 24 di tabel 4.30 diketahui nilai koefisien
determinasi sebagai berikut:
Kd = r² x 100% = 0,638² x 100% = 40,70 %
Hal ini dapat ditafsirkan bahwa besarnya kontribusi pengaruh pelatihan
terhadap kinerja adalah sebesar 40,70 % dan sisanya 59,30 % dipengaruhi oleh
faktor-faktor lain yang tidak ditelitidalam penelitian ini seperti motivasi kerja,
lingkungan kerja, kompetensi dan kompensasi.
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4.2.3.4. Pengujian Hipotesis
Untuk mengetahui pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja dilakukan pengujian
hipotesis sebagai berikut :
Ho : ꞵ= 0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan Pelatihan terhadap Kinerja
H1 : ꞵ ≠ 0 : terdapat pengaruh signifikan Pelatihan terhadap Kinerja
Taraf signifikan yang akan digunakan sebesar 5 % atau a = 0,05 dengan
kaidah keputusan jika nilai thitung>ttabel maka Ho ditolak dan sebaliknya jika nilai

thitung<ttabel maka Ho diterima. Dengan menggunakan Software SPSS 24 diperoleh
hasil perhitungan dapat diketahui uji signifikan secara simultan antara Pelatihan
terhadap Kinerja adalah sebagai berikut:
Tabel 4 31 Uji hipotesis
Coefficientsa
Model

Unstandardized
Coefficients
B

(Constant)

Standardized
Coefficients

Std. Error

16.161

5.075

.535

.114

t

Sig.

Beta
3.185

.003

4.687

.000

1
Pelatihan

.638

a. Dependent Variable: Kinerja

Berdasarkan tabel 4.31 di atas, diperoleh nilai thitung untuk pelatihan sebesar
4,687. Karena nilai thitung sudah ditemukan maka langkah selanjutnya yaitu
mencari t tabel. Adapun rumus dalam mencari ttabel adalah:
Nilai a/2 = 0,05/2 = 0,025
Derajat kebebasan (df) = n-2 = 34 – 2 = 32
Nilai 0,025 ; 32 dapat dilihat pada ttabel, maka didapat ttabel sebesar 2,037
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Untuk mengetahui hasil pengujian hipotesisnya maka nilai thitung tersebut
dapat dibandingkan dengan nilai ttabel, karena thitung>ttabelyaitu 4,687 > 2,037,
sehingga dapat disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti bahwa
secara siginifikan Pelatihan berpengaruh terhadap Kinerja Petugas Penilai Usaha
Perkebunan di Wilayaha Jawa Barat.
Sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Widodo (2015:79) yang
menyatakan bahwa:
“pelatihan dan pengembangan adalah semua upaya yang dilakukan untuk
meningkatkan kinerja karyawan melalui peningkatan kemampuan dan
pengetahuannya dengan mengikuti pelatihan atau pembelajaran”
Hasil penelitian ini didukung pula oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh
Nor Syahlevi (2018) bahwa terdapat hubungan positif antara pelatihan dan kinerja
karyawan, hal ini menunjukkan bahwa melalui pelatihan maka dapat
meningkatkan kemampuan dan keahlian karywan. Oleh sebab itu, sasaran yang
ingin dicapai dalam suatu program pelatihan adalah peningkatan kinerja individu

BAB VKESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab
sebelumnya mengenai Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Petugas Penilai
Usaha Perkebunan di Wilayah Provinsi Jawa Barat, maka penulis membuat
kesimpulan terhadap hasil penelitian ini sebagai berikut :
1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kondisi Pelatihan Petugas Penilai
Usaha Perkebunan menunjukkan bahwa pelatihan yang sudah dilakukan
oleh petugas penilai usaha perkebunan dalam melaksanakan kegiatan
Penilaian Usaha perkebunan sangat baik. Berdasarkan tabel rekapitulasi
responden yang memiliki nilai teritinggi 157, didukung dengan dengan
hasil perolehan hasil tersebut bahwa materi pelatihan sudah sesuai dengan
kebutuhan pekerjaan dan program pelatihan sudah sesuai kebutuhan serta
sangat menunjang kinerja para petugas penilai usaha perkebunan dalam
melaksanakan penilaian usaha perkebunan.
2. Berdasarkan dugaan sementara bahwa kinerja petugas penilai usaha
perkebunan belum optimal, yang ditunjukkan dengan data bahwa ada
perbedaan pelaporan hasil penilaian usaha perkebunan antara satu petugas
dengan petugas yang lainnya. bahwa kinerja petugas penilai usaha
perkebunan belum optimal. Namun setelah dilakukan penelitian mengenai
kinerja petugas penilai usaha perkebunan di wilayah provinsi jawa barat
menunjukan bahwa kinerja petugas penilai usaha perkebunan sudah sangat
baik. Karena kinerja merupakan salah satu ukuran tanggung jawab bagi
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petugas penilai usaha perkebunan dalam melaksanakan kegiatan penilaian
usaha perkebunan.Berdasarkan tabel rekapitulasi responden bahwa diskusi
dan analisa bersama dalam membuat keputusan tentang pekerjaan
mendapatkan nilai tertinggi yaitu 163.
3. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai karena thitunglebih besar dari
nilai ttabelsehingga dapat disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima, yang
berarti bahwa secara siginifikan Pelatihan berpengaruh terhadap Kinerja
Petugas Penilai Usaha Perkebunan di Wilayaha Jawa Barat dan besarnya
pengaruh dari Pelatihan TerhadapKinerja adalah 40,70 % dan sisanya
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah ipaparkan tersebut
pada bab sebelumnya, dalam hal penulis ingin menyampaiakan saran-saran
sebagai berikut :
1. Bagi Koordinator dan Petugas Penilai Usaha Perkebunan di Wilayah Provinsi
Jawa Barat
a. Bagi para petugas penilai usaha perkebunan di wilayah provinsi jawa
barat

dapat

mempertahankan

kinerja

yang

sudah

baik

dalam

melaksanakan kegiatan penilaian usaha perkebunan dan diharapkan dapat
lebih meningkatkan lagi kinerja pada kegiatan penilaian usaha
perkebunan berikutnya.
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b. Bagi koordinator penilai usaha perkebunan agar melakukan seleksi
administrasi awal bagi para karyawan yang akan mengikuti pelatihan
petugas penilai usaha perkebunan dipastikan bahwa pekerja tersebut
bekerja dalam bidang pekerbunan baik dari dinas kabupaten dan provinsi.
karena berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden mendapatkan
nilai paling kecil yaitu 130.
c. Diharapkan agar para petugas dapat lebih berinisiatif dalam mencari ide
atau gagasan dalam pelaksanaan pekerjaan khususnya penilaian usaha
perkebunan agar dapat efisien dan efektif dalam pelaksanaan proses
penilaian usaha perkebunan dari tahap perencanaan sampai dengan tahap
pelaporan hasil penilaian usaha perkebunan, karena berdasarkan hasil
rekapitulasi tanggapan responden mendapatkan nilai paling kecil yaitu
141.
2. Bagi peneliti selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya agar penelitian ini dijadikan sebagai bahan referensi
untuk diteliti dan dikembangkan lebih lanjut dan khususnya faktor-faktor yang
dapat mempengaruhi kinerja agar didapatkan faktor lain yang dominan atau
signifikan dalam mempengaruhi kinerja. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat
bagi yang membaca dan terkebih bagi penulis sendiri
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